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RESUMO 

O presente estudo tem por finalidade investigar a implementação de ação política de 

avaliação institucional em uma escola pública que atende estudantes do ensino 

fundamental, localizada no município de Campinas, estado de São Paulo. A hipótese 

desta pesquisa é que a avaliação institucional proposta pela Secretaria Municipal de 

Educação foi implementada na escola, porém, sofrendo alterações devido às 

características dessa escola que reinterpreta aspectos dessa proposição a luz da sua 

realidade encontrando caminhos próprios. O objetivo geral é o de verificar de que forma 

ocorre o processo de implementação de uma ação política de avaliação institucional 

pelos sujeitos envolvidos, quais fatores interferem na sua implementação e se e como 

ela reverbera na gestão escolar e nas práticas da escola. Toma-se como base para tecer 

os parâmetros metodológicos da pesquisa e a análise do objeto a contribuição de 

teóricos e autores signatários de propostas avaliativas de natureza qualitativa, 

representada pelos autores que propõem a avaliação iluminativa, Hamilton e Parlett 

(1989), acompanhada das considerações de Draibe (2001) e Arretche (2001) e a 

contribuição teórica do pesquisador Licínio Lima (2008) para analisar aspectos relativos 

à organização e funcionamento da gestão escolar. Diante da perspectiva de compreender 

o percurso da implementação da avaliação institucional os procedimentos de pesquisa 

adotados envolvem a coleta de informações por meio de observação do cotidiano 

escolar e de reuniões da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da escola pesquisada, 

consulta a documentos oficiais da unidade escolar e do órgão gestor e entrevistas 

semiestruturadas com os agentes da escola e da Secretaria Municipal de Educação. 
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REIS, Solange Feitoza. Study on the implementation of institutional assessment of political 

action in a public school that serves elementary students in Campinas, a city of São Paulo. 

Dissertation (Masterin  Education),  Graduate studies in Education: History, Politics, Society. 

Pontifical Catholic University of São Paulo. São Paulo, 2015. 

ABSTRACT 

The present study aims to investigate the implementation of institutional assessment in a 

public school that serves elementary students in Campinas, a city of São Paulo. The 

hypothesis of this research is that institutional assessment, proposed by the Municipal 

Education, was implemented in this school, however with some adjustments due to the 

reinterpretation of the school according to their reality, treading own ways. The 

objective of this research is to verify how the implementation process occurs of political 

action for institutional evaluation by the subjects involved, as well what factors 

influence their implementation and how it reverberates in school management and 

school practice. As methodological parameters of the research and analysis of the object 

is used the contribution of authors and signatories of qualitative evaluation proposals, 

represented by the authors that propose the Illuminative Evaluation, Hamilton and 

Parlett (1989), accompanied by considerations Draibe and Arretche (2001) and the 

theoretical contribution of the researcher Licínio Lima (2008) to analyze aspects of the 

organization and operation of the school management. Faced with the prospect of 

understanding the course of the implementation of institutional assessment, the research 

procedures adopted involve collecting information through observation of daily school 

and meeting the Evaluation Committee Academic (ECA), consultation of official 

documents of the school unit searched and the managing agency, and further semi-

structured interviews with school members and the Municipal Education. 

Keywords: Elementary Education. Institutional Assessment. Educational Policy. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa pretende analisar ação política de avaliação institucional 

empreendida pela Secretaria de Educação do município de Campinas, no decorrer da 

implementação em uma escola de ensino fundamental dessa rede de ensino, tendo a 

finalidade de verificar como ocorrem as situações na escola, suas dificuldades e 

facilidades.  

Para adotar a avaliação institucional como foco de pesquisa, alguns pontos devem 

ser apresentados, como o percurso profissional, leituras realizadas e justificativa quanto 

à relevância do tema. 

A ideia de pesquisar o tema avaliação institucional em escolas públicas surgiu a 

partir do ano de 2001, quando comecei a trabalhar com gestão de política educacional 

na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) na cidade de Diadema – 

SP. Antes, nos anos de 1990/1992, havia trabalhado como educadora de jovens e 

adultos no projeto Movimento de Alfabetização (MOVA) na gestão de Paulo Freire na 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP). 

No decorrer da experiência na SECEL de Diadema, conheci uma forma de 

governo muito diferente da que eu conhecia. Considerando os antecedentes políticos, 

acredito que o Brasil, até aquela ocasião, havia experimentado poucas experiências de 

governos democráticos nos quais a participação popular era estratégica para se obter 

efetivas mudanças sociais. 

Não obstante, a questão da construção coletiva aparecia, naquele momento 

histórico, como algo central. Somado a isso havia um acúmulo proveniente de outro 

campo institucional, o legislativo, que nos favorecia. 

De acordo com o artigo 206 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e com o 

artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), a gestão 

democrática das redes/sistemas de ensino é um dos princípios que deve reger o ensino, 

cabendo aos sistemas definir as normas da gestão democrática de acordo com as suas 

peculiaridades e basear a organização da política educacional mediante dois princípios: 

a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 
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É importante lembrar que vários intelectuais como Florestan Fernandes, então 

deputado Constituinte, e segmentos progressistas e de esquerda haviam participado do 

processo Constituinte de 1987 a 19881.  

Nesse processo houve uma polarização, uma vez que, de um lado, existiam os 

setores privatistas da educação que protegiam os interesses dos donos de escolas 

particulares e confessionais e de outro estavam os que defendiam a escola pública e 

gratuita. Como resultante desse processo, tivemos, nos capítulos da Educação, alguns 

avanços fundamentais relativos à garantia de direitos2. 

Considerando esse avanço no marco legal, governos com opção de esquerda 

(como o de Diadema), por meio de seus quadros políticos, colocavam a execução dessas 

leis como centrais para o avanço do acúmulo de forças pela via institucional.  

Na educação, seja na institucionalidade, seja nos movimentos sociais, despontava 

a luta por uma escola pública, de qualidade e laica tendo a gestão democrática como 

uma forte opção administrativa proposta para as questões intrínsecas ao âmbito público.  

Consoante ao paradigma de gestão explicitado, foram executadas na rede de 

Diadema (1989-2002) ações políticas3que tinham o objetivo de fortalecer e alargar os 

limites da instituição pública por meio da participação ativa da população, de forma 

direta ou indireta, fomentando a transparência da gestão e o controle social.  

                                                           
1
 O Brasil viveu sob uma ditadura militar durante 21 anos (1964-1985). Em 1987 o Congresso 

Constituinte iniciou seus trabalhos e tinha como principal grupo o “Centrão”, formado por partidos como 

PMDB, PFL, PDS e PTB. Havia também grupos mais à esquerda, como os ligados ao PT e ao PDT. As 

propostas eram elaboradas tanto por grupos de cidadãos quanto por grupos já anteriormente organizados 

(como empresários e latifundiários), que através de lobbies (forma de pressão econômica e política) 

polarizaram o debate sobre temas importantes e polêmicos como a reforma agrária, a duração de 

mandatos eletivos e estrutura do estado, os poderes atribuídos às forças armadas, o acesso à educação e à 

saúde etc. (PINTO, s/d.). Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiab/constituicao-de-

1988.htm> Acesso: 23/11/2014. 

2 De acordo com Oliveira (2001, p.40) a CF de 1988, além de formalizar qualitativamente a declaração do 

direito à educação em relação aos textos anteriores, ampliou muitos aspectos, como: a gratuidade do 

ensino oficial em todos os níveis; a garantia do direito aos que não se escolarizaram na idade ideal; o 

atendimento especializado aos portadores de deficiência; o atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade; a oferta de ensino noturno regular; a previsão dos programas 

suplementares de material didático-escolar e prioridade de atendimento à criança e ao adolescente. Além 

disso, estatuiu a educação como direito público subjetivo. 

3 A Secretaria de Educação, além de fomentar a participação de todos os educadores e comunidade 

escolar, proporcionava condições para o funcionamento dos Conselhos, como: Conselho Tutelar, 

Conselho Municipal de Educação (CME), Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Conselho do 

FUNDEF. Havia local para realização das reuniões e trabalho dos Conselheiros, telefone, computador, 

carro para visitar as escolas. A participação dos educadores nas plenárias do Orçamento Participativo era 

incentivada e eram realizadas reuniões para que as pessoas se apropriassem das contas da Educação; 

havia eleição de diretoras mediante apresentação e defesa pública de um projeto pedagógico de trabalho 

das candidatas. 
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A partir dessa experiência surgiram outras. Em 2002 fui trabalhar no Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia 

pertencente ao Ministério da Educação responsável pela política nacional de avaliação 

da educação básica e superior, tanto pelos dados e estatísticas educacionais quanto pelos 

estudos pedagógicos e publicações concernentes à área educacional. 

Diferente de uma Secretaria de Educação, o INEP é um órgão intermediário, que 

subsidia políticas, mas não as implementa. Nessa autarquia foi interessante notar como 

o discurso da excelência técnica se vincula a determinada figura de autoridade privada e 

se sobrepõe aos próprios princípios da administração pública, em especial, o da 

impessoalidade4. A disponibilização do acervo, estudos, dados e informações, e até 

mesmo os critérios dos processos licitatórios, eram tratados como algo privado, de 

alguns, que se apoderavam dos serviços do órgão; eu compreendia que isso era o 

público sendo utilizado para fins privados. E, novamente, pensava como era importante, 

e necessária, a democratização da gestão na perspectiva de fortalecimento do espaço 

público. 

Em 2005, na Secretaria Municipal de Educação de Suzano, a exemplo do que 

havia vivenciado em Diadema, tentou-se implementar uma proposta de gestão 

democrática do ensino, muito embora o contexto político nacional e local não fosse de 

todo favorável. 

As experiências de São Paulo e Diadema vicejaram num momento político 

interessante para os segmentos e movimentos sociais. Mas, em 2005, houve uma 

significativa retração nos movimentos sociais, sobretudo porque até mesmo os governos 

definidos como de esquerda, ou progressistas, já não viam a participação popular com a 

mesma centralidade, demonstrando-se impérvios à ideia da participação social ativa, 

com canais institucionais sendo potencializados para estreitar a relação entre quem 

governa e quem é governado com vistas à transformação social5.  

Para melhor elucidar esta conjuntura política, tomo como referência o artigo O 

Partido que ajudei a fundar, de Olívio Dutra, ex-prefeito, governador e ministro, 

                                                           
4 Com base no Capítulo VII da CF de 1988: Art. 37. “A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

5 No documento intitulado “Carta ao Povo Brasileiro”, de 2002, assinado pelo então candidato a 

Presidência da República do PT, percebe-se que já não há destaque à participação social. O que se 

observa é a relevância dada à negociação ampla e a formulação de “um novo contrato social” tendo como 

base o cumprimento dos acordos e contratos nacionais e internacionais. 

<http://www.fpabramo.org.br/uploads/cartaaopovobrasileiro.pdf>. Acesso em: 11/12/2014. 
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fundador e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores (PT) do Rio Grande do 

Sul que, em sua análise, revela os rumos do Partido a partir da sua atuação na 

institucionalidade e a concepção de governabilidade que passa a vigorar nos governos 

municipais administrados pelo PT nesse período e os efeitos disso na articulação social: 

O PT aparece numa conjuntura de enorme agitação política reprimida 

por uma ditadura militar, fruto do golpe de 1964 que recompôs as 

elites contra um populismo que já não controlava mais as lutas sociais. 

O PT nasceu com a idéia de que o povo devia ser o sujeito de sua 

história, o que marcou os seus primeiros passos. Mas, à medida que 

conquistou mandatos em vários níveis, a coisa foi ficando “tosca”, 

suas convicções e perspectivas foram perdendo nitidez. Houve uma 

acomodação na ocupação das máquinas institucionais. Diante desse 

processo o PT não se rediscutiu, não discutiu os efeitos dessa 

adaptação à institucionalidade de um Estado e de uma sociedade que, 

para serem democráticos, precisam ser radicalmente transformados. 

Mesmo com os dois mandatos de Lula, demarcatórios na história de 

nosso país, o Estado brasileiro não foi mexido na sua essência. O 1º 

mandato foi de grande pragmatismo, onde a habilidade de Lula 

suplantou o protagonismo do Partido e garantiu, para um governo de 

composição, uma direção, ainda que com limites, transformadora da 

política. A política de partilhar espaços do Estado com aliados 

políticos de primeira e última hora de certa forma já vinha de 

experiências de governos municipais e estaduais, mas ali atingiu a sua 

quinta essência. No 2º mandato, ao invés de o PT recuperar o 

protagonismo, diluiu-se mais um pouco, disputando miríades de 

cargos em todos os escalões da máquina pública (DUTRA, 

16/04/2012). 

E demonstra a opção política pelo esvaziamento da participação social: 

O Orçamento Participativo não foi radicalizado ao ponto de ser 

apropriado pela cidadania como ferramenta sua para controle não só 

de receitas e despesas, verbas para obras e serviços, no curto prazo, 

mas sobre a renda da cidade, sua geração e o papel do governo na sua 

emulação e correta distribuição social, cultural, espacial, econômica e 

política. O Orçamento Participativo tem que ser pensado não como 

uma justificativa para a distribuição compartilhada de poucos 

recursos, mas como gerador de cidadania capaz de, num processo de 

radicalidade democrática crescente, encontrar formas de erradicar o 

contraste miséria/riqueza do panorama de nossas cidades (DUTRA, 

16/04/2012). 

Mas havia brechas e tentativas de se contrapor a esse pragmatismo político e fazer 

da institucionalidade um meio para acumular forças, colocando o povo como sujeito da 

política e não como objeto. 

Com o objetivo de materializar o princípio da gestão democrática nas escolas, a 

Secretaria de Educação de Suzano propôs, em meados de 2005, que, periodicamente, as 
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escolas realizassem uma autoavaliação6 com a participação de todos os educadores da 

escola, alunos e população local, pois se entendia que os processos de autoavaliação 

seriam alavanca para a democratização do ensino, ainda que a proposta tenha surgido no 

seio de outra instância, a Secretaria de Educação. 

A pretensão era a de que o exercício da autoavaliação gerasse condições para que 

a escola refletisse sobre sua situação e conseguisse elaborar seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de forma consciente e interessante, já que estaria bem apropriada de 

sua realidade, não somente do ponto de vista de seu patrimônio (bens materiais e 

equipamentos) e condições estruturais para atendimento das demandas de matrícula, 

mas também e principalmente no que concerne às afinidades, às ideias, à intenção 

educativa e às necessidades daquele grupo. Dessa forma, quiçá, o exercício de 

autoavaliação fosse o meio pelo qual a escola passaria a ter novos insumos para pensar 

qual Projeto poderia e gostaria de forjar, apontando, desse modo, qual a via escolhida. 

Em certa medida esta ação teve um saldo político pedagógico positivo para a 

gestão: a adesão da rede a uma proposta de avaliação participativa, no sentido de 

construção, da conscientização, da busca pela autocrítica e do autoconhecimento. Foi 

notório que o processo de investimento na autonomia e no compromisso dos sujeitos 

revelou-se como algo muito benéfico, pois esta mudança acabou reverberando, por 

exemplo, na qualidade dos encontros pedagógicos. Mas pude também perceber a 

vitalidade das tensões existentes na escola expostas nos momentos em que a 

organização hierárquica era, mesmo que momentaneamente, posta de lado, pois a 

discussão promovia uma relação mais horizontal entre os diferentes atores. Dizendo 

isso, faz sentido pensar que a avaliação não é um ato neutro, mas sim fato social 

permeado por várias representações, seja para os indivíduos, ora sujeito avaliado, ora 

sujeito avaliador, seja para as instâncias de poder. Para nós, educadores que atuávamos 

na Secretaria Municipal de Educação, essa experiência se configurou como uma 

avaliação institucional das escolas. Somando-se às experiências profissionais 

apresentadas até o presente, nos últimos oito anos, trabalhei numa organização da 

                                                           
6 Esta proposta se materializou na publicação “Indicadores da qualidade da educação”, elaborado por um 

corpo técnico composto por: Campanha Nacional pelo Direito à Educação, CENPEC, CONSED, IBGE, 

IPEA, UNDIME e coordenado pela: Ação Educativa, UNICEF e INEP. De acordo com o documento o 

objetivo é o de contribuir para que a comunidade escolar se engaje na luta pela melhoria da qualidade da 

escola. Seus Indicadores estão dispostos em sete dimensões: 1) Ambiente educativo, 2) Prática 

pedagógica, 3) Avaliação, 4) Gestão escolar democrática, 5) Formação e condições de trabalho dos 

profissionais da escola, 6) Ambiente físico escolar, 7) Acesso, permanência e sucesso na escola. O 

documento pode ser consultado na íntegra através do link: <http://portal.mec.gov.br/seb/ 

arquivos/pdf/Consescol/ce_indqua.pdf>. Acesso: 23/11/2014. 
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sociedade civil, sem fins lucrativos, denominada Centro de Estudos e Pesquisa em 

Educação, Cultura e Assuntos Comunitários (CENPEC)7.  

Por intermédio dessa organização, acompanhei determinados municípios, visto 

que prestei assessoria tanto na área de gestão municipal e avaliação de políticas 

educacionais quanto para construção do Plano de Ações Articuladas (PAR) do 

Ministério da Educação (MEC) em estados da região Nordeste e elaboração de Planos 

Municipais de Educação no Paraná.  

Embora cada experiência tenha sua própria natureza, há pelo menos um 

denominador comum: a ideia de que a construção de ação política não se restringe à 

técnica, e nem esta é neutra, e não pode prescindir dos sujeitos que implementam a 

política junto à população beneficiária, esta última na condição de quem, ao fim e ao 

cabo, em geral, recebe os efeitos das políticas. 

Atrelada às questões até o momento expostas referentes ao meu percurso 

profissional, no qual sempre esteve presente a atenção com a privatização da coisa 

pública e a busca por formas de democratizar a gestão pública a favor da população, 

nasce a segunda preocupação, problemática que inclusive me direcionou para a escolha 

deste tema de pesquisa: o fato de compreender que as ações políticas governamentais de 

educação, no Brasil, são pensadas de modo hierárquico, estruturadas de maneira que as 

relações são verticalizadas, criando um abismo entre as esferas elaboradoras e 

executoras de políticas, e isso se dá entre os entes federados e se reproduz nas políticas 

e dinâmicas emanadas dos órgãos centrais gestores da educação8 com as escolas. 

As avaliações em larga escala seriam uma expressão disso, pois, teoricamente, 

servem para avaliar as redes/sistemas de ensino, mas da forma como são via de regra 

apropriadas e traduzidas pelos governos, remetem as responsabilidades dos resultados 

obtidos apenas à escola e, de forma mais específica, aos professores. 

                                                           
7 Criado em 1987, o CENPEC tem como objetivo o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da 

qualidade da educação pública e à participação no aprimoramento da política social. Para conhecer mais 

sobre o trabalho que é desenvolvido, visite o portal: <http://www.cenpec.org.br/> 

8 Órgãos centrais administradores da educação: O Ministério da Educação é o órgão responsável pela 

educação nacional, as secretarias, subsecretarias, diretorias, departamentos e autarquias compõem o 

Ministério da Educação; os sistemas estaduais de ensino são coordenados pela Secretaria Estadual de 

Educação de cada Estado Federativo. Nos organogramas das Secretarias, geralmente existem órgãos 

centrais e regionais de educação. Os órgãos centrais podem ser compostos de departamentos e diretorias 

de educação. A mediação entre esses órgãos centrais e os estabelecimentos de ensino geralmente ocorre 

através de órgãos regionais de ensino descentralizados, denominados coordenadorias, delegacias ou 

superintendências de ensino, O órgão administrativo responsável pela educação municipal pode receber 

várias denominações, sendo mais comuns as de Secretaria ou Departamento Municipal de Educação. 

Fonte: <http://www.oei.es/quipu/brasil/administracion.pdf>. Acesso em: 20/09/2014. 
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É inegável a responsabilidade da escola pelo desempenho dos seus alunos, 

contudo não se pode responsabilizá-la única e exclusivamente, tendo em vista o peso de 

fatores externos sobre os quais as equipes escolares não têm controle. O Relatório 

Equality of educational opportunity (COLEMAN, 1966) iniciou o debate sobre os 

determinantes do rendimento escolar. O estudo questionou a importância das variáveis 

das escolas para o bom desempenho do aluno, indicando um peso maior de fatores 

externos, como antecedentes culturais e econômicos dos estudantes, assim como 

também frisou Brandão (1983). Freitas (2009) aponta a necessidade de enxergarmos 

esta questão sob a ótica do que seria uma responsabilização bilateral, reconhecendo que, 

se a qualidade depende da escola, depende igualmente de ações políticas acertadas que 

também necessitam de avaliação. 

Em síntese, entendo que é necessário refletir sobre outros aspectos que envolvam 

a avaliação do trabalho escolar para além das medições oferecidas pelas avaliações em 

larga escala e, neste sentido, caberia investigar experiências que ensejam a 

autoavaliação das escolas sobre a sua realidade educativa, analisando se esta perspectiva 

de avaliação favorece o alargamento dos limites institucionais se empregada numa 

lógica de gestão francamente democrática, compreendendo-a como um fator da 

qualidade do ensino público. 

Essa preocupação levou a pensar em algumas questões e a utilizar os estudos que 

já havia feito sobre avaliação em geral e avaliação institucional para então pensar em 

um problema a ser investigado. No âmbito do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: História, Política, Sociedade, essa ideia foi ganhando corpo durante as 

discussões na Atividade Programada de Elaboração de Anteprojeto, momento em que 

todos os alunos começam a compor seus trabalhos de mestrado. Definido o foco geral, 

este estudo foi inserido na linha de pesquisa: Escola e Cultura: Perspectivas das 

Ciências Sociais e vinculado especificamente ao projeto Organização escolar e práticas 

pedagógicas. 

O primeiro passo para que essa intenção ganhasse forma foi o de pensar como os 

estudos feitos anteriormente poderiam se converter em um problema de pesquisa a ser 

justificado por sua relevância, como pesquisa e não como ação política em órgãos de 

governo. Isso me levou a outros estudos, agora na perspectiva de sua inserção no campo 

acadêmico. 

O cenário acadêmico representado por dissertações e teses e outros estudos de 

pesquisadores permitiu atingir o objetivo de identificar a relevância e pertinência do 
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estudo concernente a experiências de Avaliação Institucional na educação básica, 

inicialmente por meio de levantamento bibliográfico nos resumos de teses e dissertações 

no sítio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

em periódicos indexados no Scientific Electronic Library Online (SciELO), nos Grupos 

de Trabalhos da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação 

(ANPEd), em publicações da Fundação Carlos Chagas (FCC), na biblioteca da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) nas teses e dissertações do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade e no 

banco de teses e dissertações da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas 

(FE-Unicamp). A pesquisa foi realizada a partir dos descritores: avaliação educacional, 

avaliação na educação básica, avaliação institucional, participação, democracia e 

qualidade, sendo que o período de tempo escolhido foi de 2000 a 2013. Após a leitura 

dos resumos identifiquei os trabalhos que possuíam relação mais direta com meu tema 

para assim proceder à leitura e análise do material coletado. As dissertações, teses e 

artigos que não foram utilizadas possuíam temas que, embora importantes, não estavam 

diretamente relacionados. Por exemplo, na ANPEd, dos 12 textos selecionados, oito 

versavam mais especificamente sobre: qualidade, descentralização de políticas e 

estatística. No SciELO e nas publicações da Fundação Carlos Chagas (FCC), foram 

excluídos os trabalhos que discutiam: histórico da avaliação, Projeto Político 

Pedagógico, memórias escolares, avaliação e organismos internacionais. Nas teses e 

dissertações (CAPES, PUC/EHPS e UNICAMP), 15 trabalhos foram lidos e dois 

recortes foram feitos, foco na educação básica e na avaliação institucional, sendo que 

alguns acabavam por repetir certas abordagens e enfoques.  

A adoção deste período de tempo para a pesquisa bibliográfica se baseou nos 

estudos de pesquisadores da área, como Freitas (2002), Alavarse (2012), Sousa (2000) e 

Xavier (2011) os quais sustentam que, na década de 1990, a avaliação educacional 

começou a ganhar centralidade nas ações dos governos. Entretanto, foi na década 

seguinte que ocorreu a reelaboração e disseminação das políticas de avaliação como 

ações políticas indutoras para os sistemas de ensino, por meio, principalmente, das 

avaliações em larga escala. É neste período, também, que temos experiências de 

avaliação institucional sendo implementadas nos sistemas de ensino superior e básico. 

Os estudos investigados foram agrupados em dois grupos. O primeiro reúne 

contribuições de pesquisas sobre implementação de avaliação institucional na educação 

básica no Brasil, como é o caso das pesquisas de: Macedo (2009), Pipolo (2008), 
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Rodrigues, (2009) Silva (2005), Xavier (2011) e de Afonso (2010) que toma como 

parâmetro as experiências de Avaliação Institucional nas escolas portuguesas, e Keim 

(1997) e Utzig (2011) que estudam experiência de Avaliação Institucional (AI) no 

ensino superior. 

O segundo grupo consolida pesquisas como as desenvolvidas por Barretto (2000), 

Gatti (2006), Lüdke e Sordi (2006), Freitas (2009), Malavazi (2011) Sousa (2000) e 

Alavarse (2011), que problematizam este nível de avaliação com enfoques e abordagens 

diferenciados, embora tenham alinhamentos comuns quanto às definições do que seja 

este nível de avaliação. 

O resultado desta pesquisa será apresentado no conjunto dos estudos sobre 

avaliação e seus conceitos. No entanto, antecipa-se que é pouco frequente a produção de 

estudos sobre avaliação institucional na escola pública de educação básica. 

O grupo de leituras realizadas para a área específica de avaliação e avaliação 

institucional teve a colaboração de Lüdke (1981), Nevo (1998), Prado de Sousa (1998), 

Barretto (2000), Freitas (2002), Dias Sobrinho (2002), Ristoff (2002), Hoffman (2006) e 

Afonso (2007), que se debruçaram sobre as diferentes abordagens e enfoques existentes 

no campo da avaliação educacional.  

O estudo realizado por Prado de Sousa (1998) procurou compreender o processo 

de amadurecimento da área avaliativa realizando uma revisão das produções entre as 

décadas de 1980 a 1990. A partir dessa contribuição, passo a identificar alguns teóricos 

que influenciaram pesquisadores brasileiros da área da avaliação e as principais 

características de cada proposta conceitual. Adianto que, aqui, apenas são enunciadas 

questões fundamentais do tema a serem aprofundadas em capítulo específico. 

O desenvolvimento de uma teoria de avaliação de forma mais sistematizada 

aparece com Ralph Tyler (1949), que preconiza um modelo de avaliação centrado em 

objetivos. A avaliação consiste na confrontação entre os desempenhos observados e os 

objetivos fixados inicialmente.  

Originalmente, a avaliação esteve centrada no aluno, voltada para o processo de 

ensino e aprendizagem, como explicam Lukas Mujika e Santiago Etxeberría (2009, 

p. 120), ao ressaltarem que “en sus orígenes la evaluación educativa estaba centrada en 

el alumno, se llevaba a cabo al final del proceso de enseñanza-aprendizaje y tenía una 

función sancionadora”. 

Na década de 1960, Scriven (1967) propôs que, ao lado das aprendizagens 

predeterminadas, estabelecidas em um programa de ensino, seria necessário considerar 
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outras não previstas. Scriven apresenta, em 1963/1967, o conceito de avaliação 

somativa e formativa, que teve um grande impacto principalmente entre avaliadores 

brasileiros, por volta da década de 1970.  

Uma descrição de avaliação formativa e avaliação somativa também é apresentada 

por Nevo (2006), para quem as avaliações possuem função formativa quando 

empregadas para o aprimoramento e desenvolvimento contínuo das atividades, e função 

somativa quando usadas para prestar contas, responsabilizar, certificar e selecionar. 

No mesmo período, Stake (1967) amplia a importância do processo de 

interpretação ao afirmar que a avaliação envolve a emissão de juízos de valor não 

somente de especialistas em avaliação, mas também de professores e pais. Define que 

avaliar é, sobretudo, uma questão de dizer se algo é bom ou mau, e o avaliador deve 

coletar argumentos que permitam julgar o valor de um programa educacional.  

Stufflebeam (1971) na sequência avança e define avaliação como um processo de 

delinear, obter e fornecer informações úteis para subsidiar a tomada de decisões. Uma 

verdadeira avaliação, segundo o autor, deve ser aquela que permita subsidiar, em tempo 

hábil, o aperfeiçoamento de um programa. Daí a importância da escolha de informações 

úteis e relevantes que atendam às necessidades de quem toma decisões. Um estudo que 

não subsidie a revisão de ações, que não atenda às audiências de um programa 

educativo, é, para ele, uma pseudoavaliação.  

A avaliação diagnóstica é apresentada como “una concepción cuyo objetivo es 

detectar las disfunciones o anomalías que se dan entre los alumnos en el proceso 

escolar” (MUJIKA e ETXEBERRÍA, 2009, p. 120-121). Ideal para detectar diferenças 

entre alunos e definir pontos de partidas para a promoção de avanços na escolarização 

dos estudantes. Segundo os autores, a evolução deste conceito tem raízes no diagnóstico 

médico propriamente dito, antecedendo a atuação dos professores, no caso da educação, 

para orientar e guiar o tratamento do aluno ou turma. 

MacDonald (1977) na mesma década introduz a classificação política dos estudos 

avaliativos, argumentando que, dependendo dos valores, objetivos e procedimentos 

utilizados por um avaliador, a avaliação pode ser "burocrática, autocrática ou 

democrática". A avaliação burocrática se caracteriza mais como um serviço prestado a 

agências governamentais, realizada para atender a questões de controle de verbas 

educacionais. A avaliação autocrática seria também desenvolvida para agências 

governamentais, mas tendo como propósito a análise mais objetiva e rigorosa de 

políticas educativas. A avaliação democrática é aquela realizada para atender a 
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necessidades de informação e análise de uma dada comunidade sobre um programa 

educacional. O valor que orienta este tipo de avaliação é a cidadania consciente, e o 

avaliador vai utilizar uma metodologia que permita a acessibilidade às informações dos 

diferentes grupos sociais, favorecendo assim a negociação entre eles e a tomada de 

decisões coletiva.  

Hamilton e Parlett (1977), também no mesmo período, desenvolveram o conceito 

de avaliação iluminativa, criticando a avaliação tradicional e o paradigma que 

chamavam de agrobotânico. A avaliação iluminativa proposta por estes autores baseia-

se no paradigma socioantropológico, com foco maior na descrição e interpretação de um 

processo educativo do que na medida e previsão de comportamentos. Para estes autores, 

quando se analisa um programa inovador é preciso considerar que os objetivos 

inicialmente propostos são modificados, reinterpretados por aqueles que o executam. 

Assim, a avaliação deve considerar como os objetivos estão sendo percebidos, vividos 

por aqueles responsáveis por sua execução. Hamilton e Parlett compreendem que no 

contexto em que professores e alunos atuam está presente e interagindo um complexo 

de variáveis culturais, sociais, institucionais e psicológicas, que produz em cada sala de 

aula um arranjo único de circunstâncias, pressões, hábitos, opiniões e estilos de 

trabalho, que influencia o ensino e a aprendizagem que lá se realizam. Os autores 

propõem, a partir dessa compreensão, um processo avaliativo que exigirá do avaliador 

uma convivência com o cotidiano escolar, no qual irá, a partir de uma estratégia 

metodológica, desemaranhar as variáveis que atuam em uma situação e isolar suas 

características significativas, buscando iluminar a compreensão das relações entre 

crenças, práticas, padrões organizacionais e comportamentos apresentados pelos agentes 

e sujeitos da ação educativa.  

Além dos autores já citados que abordam a avaliação educacional em vários 

âmbitos, incluindo a avaliação institucional, Draibe (2001) e Arretche (2001) trazem 

interessantes contribuições com perspectivas mais genéricas e não só da educação ou 

escolas. Draibe (2001) apresenta vários aspectos sobre conceitos instrumentais para 

pesquisa em avaliação, com destaque para avaliação de implementação de políticas. 

Destaca-se, no item sobre objetivos, natureza e tipos de avaliações, a classificação 

apontando que o seu fundamental objeto são as ações que se desenvolvem em “esferas 

públicas da sociedade” (p. 17). Distingue, a seguir, política, programa e projeto, 

apontando os graus de projeção da abrangência como seus elementos fundamentais. 

Esta é uma decisão inicial a ser tomada por aqueles que investigam levando em conta as 
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complexidades que cada uma dessas ações implica. Segundo a autora, a pesquisa de 

avaliação ainda se caracteriza como de resultado ou de processos.  

A pesquisa de resultados ou impactos caracteriza-se por buscar identificar quanto 

e com quais qualidades os objetivos foram cumpridos. Implicam o uso de diferentes 

indicadores com profundidade e extensão para medir eficiência e eficácia do projeto ou 

programa em diferentes etapas. 

A pesquisa de processo caracteriza-se por permitir captar o “sentido e a lógica de 

programas movidos por interesses, conflitos, eventuais negociações” (p. 27). No âmbito 

dessa modalidade encontra-se a perspectiva de identificar as estratégias de 

implementação por meio de indicadores tais como a dimensão temporal, os atores 

estratégicos a serem mobilizados, os subprocessos e estágios, as estratégias utilizadas 

pelos quais se desenvolve a implementação, entre outros. Este é o foco que se pretende 

adotar nesta pesquisa.  

Arretche (2001), por sua vez, apresenta várias observações a respeito das análises 

sobre implementação, focalizando desde os objetivos e estratégias de implementação 

dos próprios formuladores, previsão de alterações ou distância entre a proposta e seus 

beneficiários ou provedores. Assim, aponta as características possíveis da 

implementação: mudanças na proposta inicial, um campo de incertezas, necessidades de 

uma pesquisa dessa natureza acompanhadas de sugestões de indicadores.  

As considerações desses três trabalhos, Hamilton e Parlett (1977), Draibe (2001) e 

Arretche (2001) levaram à busca do auxílio de autores que abordem a organização 

escolar. Para tanto a opção foi a de obter subsídios propostos por Lima (2008) que 

discorre sobre possibilidades de análise a respeito da organização da escola, apontando 

a existência de modelos que concorrem na realidade institucional. Trata-se dos modelos 

burocráticos e adocráticos que seguem princípios genéricos (no primeiro caso) e 

específicos de cada instituição ao reinterpretar regulamentações, criar suas próprias 

regras de funcionamento. 

Essas leituras e estudos levaram a definir o contorno da pesquisa: a realização de 

uma meta-avaliação, ou seja, a avaliação de uma avaliação com a perspectiva de 

compreender o que ocorre quando uma ação política de avaliação institucional é 

implementada em uma instituição escolar, como reagem os sujeitos envolvidos e como 

ela reverbera na gestão escolar e nas práticas de uma escola com suas características 

peculiares. Considerando que esta é uma pesquisa inserida em uma linha de pesquisa 

com base nas ciências sociais, a opção dentre as propostas conceituais que se situam 
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numa abordagem de natureza qualitativa, representada pelos autores que propõem a 

avaliação iluminativa, Hamilton e Parlett (1977),9 acompanhada das considerações de 

Draibe (2001), Arretche (2001) e Lima (2008) contribuíram para tecer os parâmetros 

metodológicos da pesquisa e a análise do objeto. 

Em decorrência desta questão outras perguntas surgiram como norteadoras desta 

pesquisa: 

1. Quando foi criada a Avaliação Institucional (AI)? Quando foi 

institucionalizada para as escolas? Como se caracteriza, quais suas bases e 

conceitos? 

2. Como foi realizada a implementação dessa ação política?  

3. Quando foi implantada nas escolas? 

4. Quais condições subsidiaram a implementação da avaliação institucional nas 

escolas?  

5. Quais os principais focos/objetivos (indicadores) propostos? 

6. Quais os indícios de alterações ocorridos em relação ao que foi proposto 

inicialmente? 

7. Há indícios de mudanças na gestão da escola e nas práticas escolares em 

função da institucionalização da Avaliação Institucional? 

8. Quais características da escola podem ser percebidas como diferenciais para a 

implementação? 

O objetivo geral se expressa na pretensão de verificar de que forma ocorreu o 

processo de implementação de uma ação política de avaliação institucional pelos 

sujeitos envolvidos, quais fatores interferem na sua implementação e se e como esta 

reverbera na gestão escolar e nas práticas da escola. 

Ademais, como objetivos específicos têm-se:  

1. Detectar as ações promovidas pelas instâncias responsáveis para implantação 

de ação política de avaliação institucional. 

                                                           
9 De acordo com Dias Sobrinho (2002, p.53), a proposta de avaliação democrática de MacDonald e da 

Iluminativa de Hamilton e Parlett estão expressas na proposta do PAIUB. Este aspecto foi importante 

para definição do referencial teórico, pois a experiência de AI estudada, como citado, se baseou de forma 

muito particular nessa experiência avaliativa. 



27 

2. Identificar as ações promovidas pela própria escola para implementação da 

AI na sua própria dinâmica, nas relações estabelecidas com os atores sociais 

responsáveis pela materialização da proposta; 

3. Elencar e analisar as condições, fatores e características da escola que 

interferiram na implementação. 

Esses elementos estão ordenados de acordo com a hipótese de que a avaliação 

institucional externa proposta na rede escolar foi implementada na escola, porém com 

alterações, pois qualquer proposta é sempre feita de modo idealizado com suas bases 

organizadas de modo racional e, portanto, coerente, a qual porém sofrerá alterações nas 

situações concretas devido às características de cada escola, que reinterpreta aspectos da 

proposta, ocasionando dificuldades mas encontrando caminhos próprios para enfrentar 

sua realidade. 

Analisando situações escolares no estado de São Paulo, verificou-se que a 

Secretaria de Educação do município de Campinas criou e implantou uma ação política 

de avaliação institucional em escolas da rede municipal denominada Avaliação 

Institucional Participativa, envolvendo parceria entre duas instituições públicas, a 

Secretaria Municipal de Educação de Campinas e a Faculdade de Educação da 

Universidade de Campinas. Foi a partir de tal informação que se decidiu adotar uma das 

escolas em campo empírico para o estudo aqui delineado. O objeto de estudo foi 

ganhando concretude. 

A unidade escolar investigada é uma Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(EMEF), que atende demanda de matrícula do Ensino Fundamental anos iniciais e anos 

finais regulares e nas modalidades educação de jovens e adultos e educação especial, 

localizada no município de Campinas, em São Paulo. A escola teve a proposta de AIP 

implantada há 6 anos.  

Para a escolha dessa unidade educacional consultei a coordenadora de avaliação 

da SME de Campinas que forneceu três opções: uma escola de educação infantil e duas 

EMEFs. A escola de educação infantil foi descartada porque é necessário perceber a 

participação e atuação do alunado na organização desta ação política e nos demais 

espaços da escola. Além disso, a unidade escolar contava com um ano e alguns meses 

de implementação de AIP. 

A outra EMEF foi desconsiderada, pois a SME informou que a escola atende 

demanda de ensino fundamental anos finais e EJA e que havia uma rotatividade grande 
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no corpo diretivo e discente. Outro fator é que a EMEF atende adolescentes e jovens em 

liberdade assistida10 tendo um funcionamento diferenciado em algumas turmas, como 

EJA no período da manhã e tarde. Considerando o tempo disponível para pesquisa, 

optei por não trabalhar com uma escola com variáveis que teriam de ser consideradas e 

isoladas para compreender o problema de pesquisa.  

Para a escolha da EMEF considerei o fato de essa unidade educacional ter um 

módulo de docentes e de equipe gestora estável, atender o ensino fundamental anos 

iniciais e finais e EJA e estar implementando a proposta de Avaliação Institucional 

Participativa (AIP) há cerca de seis anos, o que permitiu supor que havia registros 

documentais, memória dos educadores, alunos e demais agentes que lá atuam e 

condições para verificar aspectos relativos à avaliação institucional na gestão escolar e 

nas práticas da escola, objetivos desta pesquisa.  

Na perspectiva da avaliação iluminativa há várias alternativas de procedimentos. 

Dentre eles, para a coleta dos dados utilizei três desses procedimentos de pesquisa: 

observação, consulta documental e entrevista semiestruturada. No Quadro 1 são 

descritos os objetivos desdobrados que me levaram à escolha desses procedimentos, 

bem como as fontes pesquisadas. 

Quadro 1: Objetivos, procedimentos e fontes de pesquisa 

Objetivos Procedimentos Fontes 

1) Identificar e compreender 

como os processos de 

implementação de AIP se 

organizam na prática escolar. 

Observação 1) Reunião semestral de 

planejamento docente. 

2) Reunião quinzenal da Comissão 

Própria de Avaliação. 

3) Visita quinzenal à escola para 

observar o cotidiano da escola no 

período da manhã: entrada, troca de 

aulas, recreio/intervalo de aulas. 

                                                           
10 A Liberdade Assistida é uma medida socioeducativa, a ser cumprida em meio aberto, isto é, sem que o 

jovem tenha privação de sua liberdade, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA 

Lei nº 8.069/90), aplicável aos adolescentes autores de atos infracionais. Trata‐se de medida judicialmente 

imposta, de cumprimento obrigatório. 
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1) Compreender a proposta de 

avaliação institucional 

instituída nessa rede de ensino 

quanto aos fundamentos que a 

sustentam, os marcos e os 

mecanismos que propiciaram a 

sua implementação. 

2) Identificar os meios pelos 

quais a escola incorporou e a 

adotou a política de AIP na sua 

organização e funcionamento. 

Consulta 

documental 

1) Legislação municipal que 

instituiu a política de avaliação 

institucional na rede de ensino de 

Campinas. 

2) Publicações da SME/Campinas 

sobre os processos de implantação e 

implementação da política pública 

de avaliação institucional. 

3) Projeto Político Pedagógico da 

escola dos anos de 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 e 2014. 

4) Atas das reuniões da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) dos 

anos de 2011, 2012, 2013 e primeiro 

semestre de 2014. 

1) Levantar dados e 

impressões iniciais sobre a 

implementação da política na 

rede de ensino e na escola. 

2) Subsidiar a definição do 

percurso desta pesquisa. 

3) Compreender de que forma 

a política de AIP foi 

implantada na escola. 

4) Compreender quais os 

mecanismos foram adotados 

para esta finalidade. 

Entrevista 

semiestruturada 

1) Assessora da SME responsável 

pelas ações de avaliação na rede de 

ensino. 

2) Orientadora Pedagógica da 

escola, responsável por coordenar 

os trabalhos da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). 

3) Diretora da escola. 

Fonte: Elaborado pela autora 

A análise dos dados provenientes das fontes acima elencadas foi realizada tendo 

como base as contribuições teóricas de Hamilton e Parlett , teóricos da avaliação 

iluminativa, cotejando com os estudos dos demais autores quando pertinente. Também 

adotei a contribuição teórica do pesquisador Licínio Lima para analisar aspectos 

relativos à organização e funcionamento que reverberam na gestão escolar em função da 

institucionalização da proposta de Avaliação Institucional Participativa (AIP). Como 

um dos princípios básicos dessa modalidade de avaliação, não se trata de buscar a 

consecução de resultados com a implantação da ação política que se propõe 

diferenciada, mas buscar descrever os contextos e interpretar à luz dos próprios 

princípios da medida implantada, não empregando medidas ou mensuração de tais 

situações, ainda que se tenha procurado mensurar os descritores e indicadores para 

identificar sua incidência e relevância no conjunto do trabalho. Para tal descrição foram 

selecionadas situações a partir da documentação da escola cotejadas com registros das 

observações e entrevistas devidamente expostas em capítulos do trabalho. 
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O trabalho apresentado está organizado em seis capítulos, sendo esta Introdução a 

primeira parte.  

O Capítulo 1, intitulado Avaliação Educacional tem o propósito de apresentar 

alguns momentos que marcaram a história da avaliação, quais os principais conceitos e 

algumas inquietações sobre avaliação institucional na educação básica, a partir do 

entendimento de alguns estudiosos do tema. 

O Capítulo 2, A Escola investigada e os procedimentos metodológicos da 

pesquisa de campo, apresenta os passos da pesquisa empírica, o contexto da instituição 

pesquisada, tentando captar se há características desta escola que podem ser percebidas 

como diferenciais para a implementação da política de AIP. 

O Capítulo 3, Histórico e fundamentos da política de Avaliação Institucional 

Participativa: primeiras ações, visa descrever o percurso histórico para implantação e 

implementação da política de Avaliação Institucional Participativa (AIP) a partir do 

estudo dos atos legais e de publicações da SME de Campinas. Além disso, apresenta os 

fundamentos teóricos e os principais conceitos que embasam a proposta. Neste capítulo 

pretende-se compreender as seguintes questões: Quando foi criada a AIP? Quando foi 

institucionalizada para as escolas? Como se caracteriza? Como foi realizada a 

implementação dessa ação política por parte da Secretaria Municipal de Ensino (SME)? 

O Capítulo 4, A implementação da política de Avaliação Institucional 

Participativa na EMEF, apresenta os procedimentos metodológicos adotados para a 

análise das fontes documentais relativas às ações de implementação da AIP na escola; 

os critérios adotados para o exame das fontes e breve interpretação dos dados 

quantitativos gerados a partir das atas da CPA e dos PPP; e o contexto no qual a EMEF 

estava imersa durante os anos pesquisados. 

O Capítulo 5, Qualidade Negociada, destacando situações para acordos, abrange 

dados relativos a um dos indicadores da proposta: Qualidade Negociada. Destaca as 

características de implementação da AIP na escola no que tange às questões envolvidas 

nesse conceito que, por sua abrangência, foi desdobrado em dez descritores. Foi 

destacado como o conceito que mais teve relevância quantitativa e qualitativa na 

pesquisa, devido às condições materiais e de professores no funcionamento da escola. 

Seu conteúdo demonstra as dificuldades de implementação da proposta nessa escola. 

Esse capítulo, assim como o Capítulo 6, tem as seguintes questões norteadoras: Quando 

foi implantada a AIP na escola? Quais os indícios de alterações ocorridos na escola em 

relação ao que foi proposto pela SME? Quais fatores ou características da proposta se 
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sobressaem na implementação? Há indícios de alterações nas características da escola 

em função da institucionalização da Avaliação Institucional Participativa? 

O Capítulo 6, Circularidade, Controle Social e Regulação: focalizando os 

indicadores menos frequentes, dá continuidade à apresentação e análise de situações 

relativas a outros três conceitos que compõem a base da proposta de AIP. São eles: 

Circularidade, Controle Social e Regulação, cuja incidência foi bem mais reduzida em 

função dos problemas tratados no capítulo anterior.  

Na sequência são apresentadas as considerações finais, que resultam da reflexão 

sobre a realização da pesquisa, seus procedimentos e os objetivos vinculados à hipótese 

apresentada em relação aos resultados obtidos, fundamentados no referencial teórico 

adotado e limitações do estudo.  
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CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar o que se aborda ao falar de avaliação: 

quais os principais conceitos e como os estudiosos os apresentam e uma síntese de 

como se revelam no Brasil. Há um destaque inicial para o surgimento e evolução. Na 

sequência apresenta-se a produção sobre o tema no país e também novo destaque para 

focalizar a Avaliação Institucional, por considerar ser este o objeto de estudo desta 

pesquisa. 

1.1 O que dizem alguns estudiosos sobre esse surgimento e evolução: 

uma breve síntese 

Segundo Alavarse (2012), a consolidação da escola se fez acompanhar pari passu 

de práticas avaliativas de modo que a avaliação fosse se conformando como uma das 

marcas mais indeléveis da própria escola, embora antes mesmo da institucionalização 

das escolas a avaliação já fosse praticada para fins de seleção social, de distribuição 

hierárquica de poder, prestígio e legitimidade.  

Dias Sobrinho (2002) assesta que a avaliação começa a ser praticada de forma 

mais estruturada a partir do século XVIII, especialmente na França, coincidindo com a 

criação das escolas modernas. Possuía como características o caráter público, a 

transparência e a objetividade, e por estas questões era realizada por meio de testes 

escritos legitimando processos e selecionando socialmente os indivíduos. Os testes 

escritos e o sistema de notação11 (provas, exames e concursos) ganharam tanta 

importância que interferiam na organização dos conteúdos e dos currículos e nas 

práticas pedagógicas, assim como na distribuição e organização dos indivíduos dentro e 

fora da escola mediante mérito individual. Somado a isso, os testes determinavam uma 

concepção pedagógica de que por meio de deveres e exercícios sistemáticos se obtinha 

o controle sobre o processo de aprendizagem. O exame francês, baccalauréat (o bac), 

criado em 1808, é, até os dias de hoje, utilizado para organizar e legitimar os estudos 

secundários, bem como a pedagogia, os saberes e privilégios e selecionar estudantes 

para o ingresso no curso superior. 

                                                           
11 Cf. Sobrinho (2002) as universidades medievais praticavam apenas exercícios orais, posteriormente os 

jesuítas praticavam competições orais como proposta pedagógica avaliativa. 
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A importância dos exames na avaliação fez com que se constituísse, nos anos de 

1920, uma área de estudo própria, a docimologia12, afirmando uma concepção 

racionalista e empirista de avaliação. A psicometria13 dominou a avaliação desde o final 

do século XIX até a década de 1930, caracterizando-se sobretudo como uma tecnologia 

dos testes padronizados e objetivos com a finalidade de medir a inteligência e o 

desempenho dos indivíduos.  

Na década de 1930 o termo avaliação educacional surge, sendo utilizado por 

Ralph Tyler, e percebe-se uma mudança de foco na avaliação. Nesse período passam a 

vigorar propostas de educação por objetivos. A avaliação passa a averiguar até que 

ponto os currículos e as práticas pedagógicas estariam atingindo os propósitos de levar a 

escola a ser eficaz e alcançar as metas e resultados que a economia norte-americana 

exigia. Em outras palavras, o enunciado dos objetivos não servia apenas para a seleção e 

organização das experiências de aprendizagem, mas como padrão, segundo o qual o 

programa seria avaliado (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 21).  

Essa mudança de foco do indivíduo para programas, currículos e, sobretudo, para 

formulação e cumprimento dos objetivos, continuou a compreender a avaliação numa 

perspectiva positivista, já que a medição seria o único procedimento experimental, 

portanto científico, a ter validade para avaliação. 

Dessa forma, a noção de avaliação que se consolidou em boa parte do século XX 

foi vinculada à ideia de técnica de elaboração de instrumentos para medir, quantificar, 

classificar e selecionar, com credibilidade e fidelidade. 

Considerando o período de 1950/1960 até meados da década de 1980 baseado nos 

estudos de Hamilton e Parlett (1989), House (1990), Dias Sobrinho (2002) e Rus Perez 

(2010), considera-se importante destacar duas mudanças que ocorreram na área da 

avaliação. Uma delas é a profissionalização, que se consolidou e ganhou amplitude a 

ponto de “converter-se em uma indústria profissionalizada, com suas próprias revistas, 

prêmios, convenções, organizações e padrões” (HOUSE, 1990, p. 43). A outra decorre 

de uma situação social nos Estados Unidos, pois o baixo rendimento escolar dos negros 

                                                           
12 Henry Pieron, psicólogo francês é considerado o fundador da Docimologia que a define como sendo 

“estudo sistemático de exames, atribuição de notas, variabilidade, interindividual e intraindividual dos 

examinados e examinadores, fatores subjetivos e etc.” 
13 No dicionário de Gilbert de Landsheere (1979) Dictionnaire de l'évaluationet de 

larechercheenéducation, psicometria é definida como: “conjunto de operações que, por meio de provas 

especiais (testes) e de técnicas científicas, buscam determinar e avaliar as capacidades psíquicas dos 

indivíduos: fixação de seu nível mental, detecção de suas tendências caracteriais, estimação de suas 

aptidões profissionais etc.” (DIAS SOBRINHO, p. 20). 
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e das demais minorias que frequentavam o sistema escolar teria exigido dos estudiosos 

várias formas de investigação deste fenômeno.  

Dias Sobrinho (2002, p. 23) aponta ser nesta conjuntura que os métodos 

qualitativos ganharam adesão, em função da sua capacidade de apreender as causas da 

situação educacional dessas populações e identificar quais as suas perspectivas. Outro 

aspecto a ser mencionado é que algumas disciplinas da área de humanidades e ciências 

sociais que possuíam abordagens qualitativas ganharam evidência, sendo bases para as 

propostas avaliativas, como é o caso da antropologia social, da filosofia, da 

fenomenologia e da etnografia, reforçado com as políticas sociais dos governos federais 

de Kennedy e Johnson (RUS PEREZ, 2010, p. 1184). 

Para Dias Sobrinho (2002) essas novas perspectivas de caráter mais qualitativo e 

democrático trouxeram à tona, de forma muito clara, o sentido ético e político da 

avaliação e, portanto, sua vinculação estreita com a questão do poder. 

Segundo Ristoff (2002) este conflito é atual. Diz respeito a diferenças de 

pensamento quanto às finalidades e usos das avaliações e estas diferenças são 

subsidiárias de determinada visão de mundo. E não se resume à escolha de técnicas; 

vincula-se a posicionamentos pessoais e alinhamento com determinados paradigmas 

políticos e filosóficos. A avaliação, independente do método adotado e do contexto no 

qual esteja inserida, de forma alguma pode ser considerada neutra, ingênua ou estéril e 

não se encerra pela medição de determinado objeto.  

No mesmo sentido, Sobierajski (1992) descreve o ato de avaliar como, antes de 

tudo, ato humano, carregado e influenciado pela estrutura macro social (apud 

BERTAGNA, 2002, p. 242) e que, portanto, implica julgamento tendo como base 

valores políticos, morais e éticos que dão substrato e repertório às opiniões, juízos e 

inferências.  

Na década de 1980 houve importante mudança no cenário mundial. A mudança de 

paradigma do Estado de Bem Estar Social com o recrudescimento do neoliberalismo 

solicitou um novo tipo de Estado, o Estado avaliador. No primeiro caso a avaliação 

tinha o propósito de analisar a eficácia dos programas com o objetivo de torná-los 

melhores e mais produtivos em termos sociais. Com o neoliberalismo acirrado 

prevalece a lógica do controle e da racionalidade orçamentária (DIAS SOBRINHO, 

2002). 

Para Barretto (2000), na educação a avaliação assumiu as características de 

accountability, cobrando dos sistemas de ensino a responsabilização pela eficiência. É a 
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prestação de contas não à sociedade, mas aos governos e clientes. A accountability 

constituiu o ponto central da avaliação praticada na Inglaterra de Margareth Thatcher e 

nos Estados Unidos durante a década de 1980. No artigo Accountability: já podemos 

traduzi-la para o português?, Pinho e Sacramento (2009, p. 1364) realizam 

retrospectiva quanto ao significado do termo no Brasil. Constatou-se que o significado 

do conceito envolve responsabilidade (objetiva e subjetiva), controle, transparência, 

obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou deixaram de 

ser empreendidas, premiação e/ou castigo. Bernstein (1988, p. 143) observa esse cenário 

da seguinte perspectiva: “para dar conta, da eficiência e da medição, falam muito pouco 

a favor da promoção de uma educação democrática, mas falam muito na necessidade de 

colocar as escolas dentro de uma economia de mercado e de suas bases ideológicas”.  

É nesse contexto que os testes de verificação de aprendizagem ganham potencial 

para indução de determinada performatividade nas salas de aula e nas escolas. Os testes 

e exames são considerados por Giroux (1997, p. 239) “como a nova arma ideológica no 

desenvolvimento de currículos padronizados”. Para o autor, esses exames nacionais 

ganham grande destaque para estabelecer comparações e classificações e a servir de 

informação fidedigna ao Estado e ao mercado. House (1990, p. 24) corrobora com a 

ideia de regulação ao afirmar “é mais disciplinação que diagnóstico”. 

Somado a isso, na crítica formulada por Dias Sobrinho, há atualmente outro 

elemento que é a estigmatização pública, com base na autoridade técnica e moral 

conferida a este nível de avaliação, pois 

No mundo capitalista, instalada no centro do poder e nas instâncias 

administrativas de diferentes níveis, apoiada pelo empresariado, 

disseminada pela mídia e de alguma forma introjetada pela população 

em geral, ainda que sofra severas críticas em círculos especializados, 

essa avaliação tem tido enorme e pesada presença para as escolas 

(DIAS SOBRINHO, 2002, p. 29). 

Depreende-se diante do breve histórico exposto que as características do 

neoliberalismo e de uma tradição positivistas estão muito presentes nas práticas 

pedagógicas e nas políticas educacionais de avaliação.  

1.1.1 Aspectos da avaliação educacional no Brasil 

Como supracitado, a partir da década de 1980 há um crescente protagonismo da 

avaliação como dispositivo de regulação dos sistemas de ensino num número crescente 
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de países. Afonso (2007) compreende que as políticas que levaram à expansão da escola 

de massas e que, em alguns países, tiveram o seu apogeu já nos anos de 1970, 

mantiveram os exames nacionais como mecanismo de seleção escolar, não mais por 

razões econômicas, mas por se tratar de um dispositivo de avaliação congruente com a 

exigência de uniformidade de critérios, inerente à visão meritocrática, apregoando a 

igualdade de oportunidades.  

Essa acepção guarda relação e marca a realidade das políticas de avaliação do 

Brasil, onde tem se destacado as ações políticas promovidas pelos entes federados que 

centralizam esforços nas avaliações em larga escala e operam com a lógica de que a 

competição, entre escolas e no seu interior, é capaz de produzir melhoria da qualidade 

no ensino.  

Esse cenário vem sendo delineado há quase duas décadas. Em 1995, na gestão de 

Fernando Henrique Cardoso, e continuada nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e 

de Dilma Rousseff, a política de avaliação tem sido formulada com forte influência da 

política neoliberal, sendo que nos últimos anos o Ministério da Educação tem utilizado 

os resultados das avaliações em larga escala para definir critérios para ofertar programas 

e projetos diretamente às escolas, de modo a induzir uma política de valorização destas 

avaliações ao articular os resultados obtidos pelas redes de ensino à política de 

financiamento. 

Segundo Paiva (2014), redes estaduais como Pernambuco, Ceará, São Paulo, 

Minas Gerais e municipais como Rio de Janeiro (RJ), Sobral (CE) e Foz do Iguaçu (PR) 

são exemplos de gestões que, na última década, implementaram estratégias de 

responsabilização como forma de impulsionar os resultados e qualidade do ensino 

público. De forma geral, as secretarias utilizam indicadores externos de qualidade, como 

avaliações padronizadas, para estabelecer as metas das escolas; se a meta é cumprida ao 

final do ano, a escola e todos os seus funcionários recebem um bônus ou prêmio.  

A adoção dessas políticas de responsabilização na educação divide opiniões.  

Há autores que defendem a prática ao afirmar que esta é a maneira mais justa de 

detectar e reconhecer os profissionais mais empenhados em seu ofício e vinculam esta 

política como vital para a qualidade do ensino, destarte, interessa evidenciar que a base 

desta defesa reside na assunção de que cada um deve fazer a sua parte para o progresso 

do todo: 

Um dos grandes problemas do setor público no Brasil é a estabilidade 

no emprego, independente do desempenho. No caso dos professores, 
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os baixos salários são recompensados pela aposentadoria integral após 

25 anos de trabalho, mesmo aqueles com desempenho medíocre. 

Além disso, os professores dedicados e comprometidos não recebem 

incentivos por seu desempenho, eles pagam o preço dos colegas 

menos responsáveis e muitas vezes se desanimam ou optam por 

empregos melhores. A melhoria do salário dos professores vinculada à 

criação de incentivos a carreira mediante avaliação de desempenho é 

também prioridade central para apurar a qualidade da educação (...) o 

ideal seria estabelecer sistema de avaliação dos professores vinculado 

ao desempenho das escolas (CASTRO, 2007, p. 63). 

Na mesma direção, outro fator circunscrito à política de avaliação atual elucidado 

por Araújo é a crença na lógica de que a competição entre escolas e docentes produz 

impacto positivo na qualidade do ensino; aponta a aposta que as administrações das 

redes fazem na concorrência entre escolas divulgando resultados comparáveis como 

medida de estimulação de melhoria nas práticas de professores e gestores (ARAÚJO, 

2010, p. 25). Nessa mesma direção está o estudo de Barretto (2000, p. 3) quando 

articula a accountability com a melhoria do rendimento e os possíveis estímulos 

econômicos, políticos e regulamentares a administradores e professores. 

Essas afirmações de Araújo e Barreto podem ser cotejadas, ainda, com a de 

Freitas (2005) em seu artigo A Avaliação Educacional como Objeto de Recomendações 

Internacionais ao realizar uma análise documental resultante de fóruns mundiais e 

regionais e de comissões internacionais que trataram da questão educacional no período 

1950-2000. A análise da pesquisadora mostrou que a avaliação em larga escala apareceu 

nas recomendações internacionais para a educação desde meados dos anos de 1950 e 

geralmente relacionada à pesquisa e ao planejamento, como condição para que os 

Estados pudessem conhecer e governar a educação, uma vez que lhes permitiria 

diagnosticar, conferir, regular, selecionar, avalizar e comparar dados sobre as condições 

e os resultados do sistema educacional. Em relação à política de avaliação adotada no 

Brasil, afirma a autora que esta foi, primeiramente, coerente com compromissos 

priorizado pelo Estado nacional desenvolvimentista, e, mais recentemente, pelos 

compromissos de um Estado instado, pelo ideário neoliberal, a se tornar um Estado 

competitivo. A conclusão do estudo afirma que a introdução da avaliação se deu como 

uma importante via de regulação da educação básica brasileira não deixando dúvidas de 

que as recomendações político-ideológicas internacionais estimularam a utilização da 

avaliação como dispositivo de regulação educacional voltada para a modernização da 

gestão (FREITAS, 2005).  
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Avaliação é uma categoria pedagógica polêmica, repleta de contradições e de 

conflitos. Na organização do trabalho escolar legitima, sanciona ou nega práticas 

educacionais, metodologias, conteúdos e valores; seleciona para organizar a mobilidade 

dos alunos e o acesso a novos conteúdos mediante mérito individual.  

Hoffmann (2007) acrescenta à discussão ao afirmar que a avaliação é permeada de 

uma visão emanada da sociedade liberal sendo caracterizada pelos seguintes aspectos: 

ação individual e competitiva; classificatória e sentenciva; intenção de reprodução das 

classes sociais; postura disciplinadora e diretiva; privilégio a memorização e exigência 

burocrática periódica. 

Não é outro o posicionamento de Ernest House para quem os principais enfoques 

ou modelos de avaliação educacional são derivados do liberalismo, sendo que a 

principal ideia é a de liberdade de escolha, pautada, portanto, no individualismo, no 

empirismo e competitividade (HOUSE, 2000, p. 46). Haveria, no entanto, segundo o 

autor, possibilidade de explorar nas políticas sociais, caracterizadas como situação 

pública, a sua dimensão de decisão coletiva e democrática. 

Assim, verificam-se outras perspectivas analíticas.  

Diane Ravitch, secretária-adjunta de Educação no governo George W. Bush 

(2001-2009) mudou de perspectiva ao notar os efeitos desse modelo acima descrito. No 

livro “Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano” (2011) a autora explica 

como a testagem padronizada e a responsabilização punitiva mostraram-se ineficazes e 

agravaram ainda mais a crise na educação pública americana. Robert E. Slavin, Diretor 

do Center for Research and Reform in Education da Universidade Johns Hopkins nos 

Estados Unidos, em seu artigo Accountability for the Top 95 Percent (2014)14 realiza 

uma leitura diametralmente oposta ao que vem se estimulando em termos de avaliação 

educacional: 

Todo o movimento de responsabilização com base em testes tem dado 

pouca atenção à evidência empírica. De fato, em 2011, o Conselho 

Nacional de Pesquisa revisou a pesquisa ligada a prestação de contas 

de alto impacto e encontrou poucos benefícios. 

Não há nada de errado com testar os alunos e identificar as escolas em 

que os alunos parecem estar fazendo progresso bom ou ruim em 

comparação com outras escolas que atendem alunos com origens 

semelhantes, desde que isto seja apenas utilizado como informação 

para identificar áreas de necessidade. O que é prejudicial na prestação 

                                                           
14 O texto original na íntegra encontra-se disponível em: http://www.huffingtonpost.com/robert-e-

slavin/accountability-for-the-to_b_6307892.html?utm_hp_ref=education&ir=Education 
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de contas é a utilização de resultados de testes para consequências 

draconianas como demitir diretores e fechar escolas. O problema é 

apenas que o medo não é uma estratégia muito boa para o 

desenvolvimento profissional. Professores e diretores que têm medo 

da punição são mais propensos a usar estratégias questionáveis para 

aumentar sua pontuação – ensinando o teste, reduzindo o tempo das 

disciplinas não-testadas, tentando atrair as crianças de maior 

desempenho ou livrando-se dos rendimentos mais baixos, para não 

falar da fraude. Nem medo, nem a esperança de recompensas fazem 

muito para melhorar fundamentalmente o dia a dia do ensino porque a 

grande maioria dos professores já estão fazendo o seu melhor. Há 

maçãs podres, e elas precisam ser erradicadas. Mas você não pode 

melhorar a aprendizagem global das crianças da América, a menos 

que você melhore as práticas pedagógicas diárias de 95% dos 

professores, os que vêm para trabalhar todos os dias, fazem o melhor 

que podem, se preocupam com suas crianças, e vão para casa mortos 

de cansaço (SLAVIN, 2014, s/p). 

Retomando o debate no Brasil, educadores e pesquisadores apontam a fragilidade 

das bases nas quais os vínculos de compromissos em prol da melhoria do ensino são 

firmados. Maria Alice Setúbal, educadora, em seu artigo “Os melhores professores para 

as piores escolas” publicado no jornal Folha de São Paulo externaliza sua posição 

destacando um diferencial marcante entre ação pública e mercado. 

O Sistema de bônus cria competição danosa e afasta bons professores 

dos alunos ruins; a educação não é como o mercado, em que a 

concorrência pode ser saudável. Temos um sistema educacional 

extremamente desigual e, por isso, competição e incentivos, se não 

implementados com cautela, poderão gerar maiores desigualdades. 

Precisamos de mais cooperação e menos competição. Precisamos ter 

coragem e ousadia para inverter a relação meritocracia-competição 

para meritocracia-cooperação, algo que, aliás, está muito mais 

consoante com nossa cultura. (SETÚBAL, 2012, p. 3). 

Um aspecto controverso do modelo adotado seria o alijamento dos educadores do 

processo, pois estes seriam admitidos como protagonistas nos momentos de 

responsabilizá-los pelos resultados, mas não nos momentos de elaboração das propostas 

avaliativas, como aponta Giovinazzo: 

Os objetivos traçados são adotados como parâmetro de desempenho 

ideal e são definidos fora do contexto escolar, cabendo aos professores 

a adaptação às exigências produzidas no âmbito das políticas 

educacionais e da economia. Independentemente dos indivíduos e dos 

processos dos quais tomam parte, e dos quais são agentes, há todo um 

aparato que impõe a adesão incondicional aos princípios e às fórmulas 

desenvolvidas por políticos e especialistas avalizadas pelas ciências 

(GIOVINAZZO, 2011, p. 53-54). 
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Observa-se, segundo esse autor, paradoxalmente, que se hoje as escolas fazem um 

esforço no sentido de atender às metas das avaliações nacionais e estaduais e considerá-

las para a elaboração dos seus planos de trabalho, elas o fazem não porque reconhecem 

a sua importância para o sucesso da aprendizagem dos alunos e por adesão; o fazem 

porque cederam à pressão e à cobrança que é exercida pelos órgãos centrais e pelos 

meios de comunicação nos interstícios da sala de aula. De acordo com Giovinazzo, o 

que ocorre é que, como resposta à lógica da responsabilização, os docentes 

desenvolvem estratégias de adaptação como forma de sobrevivência, preferindo se 

conformar às regras culturais e normas legais que lhes permitem manter a invisibilidade 

no que tange aos processos e resultados confrontando a organização administrativa e 

pedagógica das escolas (p. 55). 

Sobre esse aspecto parece que não se rompeu a lógica de avaliar para ranquear, 

responsabilizar e comparar gerando sentimentos indeléveis de humilhação, de 

inferioridade e de competição nos espaços educacionais.  

Uma distinção importante a favor de outra vertente de avaliação fornecida por 

Bonniol e Vial (2001) é que a natureza da avaliação não é ser ciência, embora deva ter 

rigor, pois estes estudiosos centram sua legitimidade no fato de a avaliação ter potencial 

para estimular a autorreflexão sobre as práticas: 

O que condiciona sua validade é o fato de ser um processo de reflexão 

retomado permanentemente no próprio processo que dá origem à 

avaliação. Seus resultados e encaminhamentos não deveriam ser 

automaticamente utilizados e implementados sem antes passar por um 

trabalho de interpretação, discussão e crítica envolvendo os 

implicados na educação: alunos, pais, professores, cidadãos 

(BONNIOL e VIAL, 2001, p. 179). 

Esse dilema representa a base de certas experiências avaliativas de cunho 

participativo que tem como protagonistas a instituição escolar e seus atores, qual seja, a 

Avaliação Institucional, que parece preencher outros requisitos. 

1.1.2 Avaliação Institucional: precedentes e estudos 

De acordo com a pesquisa acadêmica de Keim (1997), a Avaliação Institucional 

surgiu nas universidades inglesas no século XIX, como critério para a distribuição de 

recursos e privilégios entre as diferentes instituições existentes e nos Estados Unidos foi 

institucionalizada no início do século passado com a finalidade de credenciar cursos de 

nível superior.  
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No Brasil, as iniciativas de avaliação institucional também surgiram na educação 

superior, sendo que a primeira iniciativa ocorreu na Universidade de Brasília (UnB), em 

1986, nos cursos de graduação. Cabe destaque para a avaliação institucional realizada 

pela UNICAMP, a qual introduziu novos pressupostos na avaliação das instituições 

educacionais. Essa iniciativa partiu da autoavaliação da instituição por seus alunos, 

professores e funcionários e terminou com a avaliação da instituição por agentes 

externos. 

À mesma época em que a UNICAMP desenvolvia sua Avaliação Institucional, 

outras instituições desenvolviam programas similares, como a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e a Universidade São Francisco, 

entre outras (KEIM, 1997). 

Em 1993 a questão da avaliação das universidades brasileiras ganhou destaque em 

âmbito nacional, quando o Professor Murilio Hingel, então ministro da Educação, 

durante o governo de Itamar Franco, considerou oportuno que o MEC desenvolvesse 

um programa que motivasse e estimulasse as universidades brasileiras a fazer sua 

autoavaliação e que sofressem processo de avaliação por agentes externos.  

Por esse intermédio surge, neste mesmo ano, o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) atendendo o propósito de estimular 

autoavaliação nas Universidades.  

Essa vertente de avaliação também tem sido objeto de estudos em outro nível da 

educação: a educação básica. 

1.2 O cenário acadêmico: dissertações/teses e pesquisadores.  

Na parte introdutória deste estudo apresentou-se a pesquisa realizada no campo 

acadêmico e nos estudos de pesquisadores a fim de identificar a relevância e pertinência 

deste estudo sobre experiências de avaliação institucional na educação básica. Baseado 

neste levantamento passa-se a apresentar os resultados desta pesquisa. 

1.2.1 O que dizem as teses e dissertações sobre o tema 

Keim (1997), Pipolo (2008), Macedo (2009) e Utzig (2011) identificam um 

aspecto que a própria quantidade de estudos existentes sobre o tema da avaliação 

institucional no levantamento que realizei para esta dissertação corrobora: as 
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experiências de avaliação institucional aparecem, geralmente, sendo implementadas em 

universidades ou instituições de ensino superior e em menor quantidade, e mais 

recentemente, nas instituições de educação básica.  

O fato de a lei expressar obrigatoriedade de avaliação institucional apenas para o 

ensino superior pode justificar esta situação, ainda que parcialmente, já que a 

obrigatoriedade configura-se como um fator indutor para adoção de políticas. 

No aspecto legal, constatamos que a realização da avaliação 

institucional no país encontra-se respaldada no artigo 9º inciso VIII, 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que define como 

papel da União: “[...] assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que 

tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino”, direcionando o 

foco da avaliação, não só para a mensuração dos resultados do 

desempenho acadêmico, mas também incluindo a necessidade de 

avaliar as instituições e seus processos. Porém, nesse aspecto, a Lei 

sublinha mais fortemente a avaliação de instituições de ensino 

superior (PIPOLO, 2008, p. 30). 

No ensino superior, o fenômeno avaliativo de cunho institucional é, em maior 

grau, associado a subsídio para tomada de decisão administrativa do que relacionada à 

proposta didático pedagógica das instituições, assesta Utzig (2011). Para Keim (1997) 

as universidades nacionais e internacionais têm avaliações institucionais em que 

prevalece o uso de procedimentos que se caracterizam pela natureza conservadora e pela 

afinidade com o contexto ao qual servem e no qual se sustentam: 

Por meio dos Programas de Avaliação Institucional das universidades 

de diferentes países pode-se perceber, também, que essa relação com o 

mercado se manifesta com maior ênfase do que com o humanismo 

radical, tanto em nível administrativo quanto acadêmico, sendo que 

muitas dessas universidades ostentam programas de administração e 

de avaliação apoiados nos Programas de Qualidade Total (PQT), 

desenvolvidos para garantir maior produtividade nas indústrias e nas 

empresas prestadoras de serviços. Em muitas universidades esses 

programas foram adotados para agilizar seus processos 

administrativos e em outras essa metodologia interfere tanto no 

administrativo quanto no acadêmico. Nesse sentido é importante citar 

que em alguns países essa postura é gerenciada com a tutela de órgãos 

governamentais e mesmo por associações que agregam várias dessas 

instituições de natureza privada direcionando os PQT tanto para a 

administração quanto para as ações acadêmicas e educacionais. Essa 

dinâmica, além das universidades, atinge também a educação 

fundamental e média (KEIM, 1997, p. 29). 

Um fator comum sobre a procedência das experiências de AI implementadas na 

educação básica foi encontrado nos trabalhos de pesquisa de Rodrigues (2009), Silva 
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(2005) e Xavier (2011), para quem os modelos avaliativos advindos das Instituições de 

Ensino Superior (IES), notadamente o Programa de Avaliação das Universidades 

Brasileiras (PAIUB) (BRASIL, 1993) e o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES) 15, (BRASIL, 2004) deram os insumos políticos pedagógicos para a 

implementação de propostas em determinadas redes de ensino. 

O PAIUB se consolidou a partir do propósito de desenvolver nas IES, avaliação 

institucional apoiada em princípios como: globalidade; comparabilidade; respeito à 

identidade institucional; caráter de não punição e de não premiação; adesão voluntária; 

legitimidade técnica e continuidade. A dinâmica participativa e a transparência nas 

decisões são dois referenciais que deram ao programa um perfil democrático (Keim, 

1997).  

Ainda procurando detectar as experiências de avaliação institucional na educação 

básica, encontra-se, na pesquisa de Silva (2005), a afirmação de que a implementação 

da política de avaliação institucional na rede estadual da Bahia deu-se de forma 

vinculada ao Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar16, instituído em 1998 

pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed). Destaca-se entre os 

parceiros a presença majoritária de fundações privadas, além de dois organismos 

internacionais, o que ratifica a pesquisa de Rodrigues (2009). 

De forma semelhante, as pesquisas de Macedo (2009) e Pipolo (2008), realizadas 

respectivamente nas redes de ensino estaduais de Presidente Prudente (período 2004-

2008) e Salvador (período 2004-2006) vinculam as experiências de avaliação 

institucional ao Programa Progestão17 (Programa de Capacitação a Distância para 

                                                           
15 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi criado pela Lei n° 10.861 em 

2004 para avaliar as instituições de ensino superior, seus cursos e o desempenho dos estudantes. O 

processo de avaliação analisa todos os aspectos que giram em torno dos eixos: ensino, pesquisa, extensão, 

responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da instituição, corpo docente, instalações, entre 

outros aspectos. Para avaliar a qualidade do ensino superior do País, o SINAES possui uma série de 

instrumentos complementares: autoavaliação, avaliação externa, Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de informação (censo e 

cadastro). Para saber mais acesse: http://portal.inep.gov.br/superior-sinaes 

16 Cf. site da entidade: O Prêmio Gestão Escolar é um reconhecimento do Conselho Nacional de 

Secretários da Educação (Consed) a projetos inovadores e gestões competentes na educação básica do 

ensino público brasileiro. O objetivo da premiação é estimular que escolas públicas mostrem o 

desenvolvimento de suas gestões, além de incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela 

elaboração de planos de ações, tendo como base uma autoavaliação. Em todas as etapas, são avaliadas 

cinco dimensões: gestão pedagógica, gestão participativa, gestão de serviços e recursos, gestão de 

resultados e gestão de pessoas. 

17 Cf. site da entidade: O Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares – Progestão é 

desenvolvido pelo Consed em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e têm 

apoio e cooperação da Fundação Ford, da Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED e da 
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Gestores Escolares) implementado pelo Consed em parceria com organizações 

internacionais, como a Fundação Ford, e nacionais, como a Fundação Roberto Marinho. 

Há outras iniciativas de natureza semelhante que investem na formação dos 

gestores, parametrizando as redes de ensino em aspectos relativos à gestão e avaliação 

institucional, conjurando aspectos como: liderança, competência, otimização, 

racionalização e eficiência para que a escola elabore seu projeto pedagógico e cumpra 

sua função social, nos marcos e alinhada com a qualidade que o mercado espera receber 

dela. 

Para Silva (2005, p. 77), iniciativas dessa natureza reforçam a padronização das 

práticas avaliativas além de alijar os educadores do processo de discussão: 

As experiências de avaliação institucional são escassas e as iniciativas 

acima citadas vêm atreladas ao recebimento de prêmios e 

recompensas Com o agravante de que as escolas recebem os 

programas prontos para que sejam aplicados por meio de manuais e 

normas que regulamentam a sua aplicação. Este procedimento causa 

uma padronização da prática e a exclusão dos educadores na 

elaboração na proposta de avaliação. 

Procurando detectar as motivações dessas parcerias, apresenta-se a justificativa de 

Adrião (2012, p. 55), para quem as parcerias estabelecidas entre o setor público e o setor 

privado no âmbito da educação foram influenciadas especialmente pelas reformas pós 

1990, sob a justificativa de aumento da eficiência estatal. Assinala a pesquisadora que 

tais parcerias têm contribuído para a introdução de mecanismos da gestão privada no 

funcionamento do Estado pela própria vacância de ações de cooperação técnica entre o 

governo central e os governos subnacionais. 

Para Arelaro (2007, p. 910), embora não se possa afirmar que há um processo de 

privatização stricto sensu, há uma situação de precariedade de investimentos públicos 

em educação que, somada à política de focalização adotadas na educação básica, tende a 

induzir os municípios, frente às dificuldades de arcarem com as demandas de 

atendimento escolar, a buscar alternativas na iniciativa privada. 

                                                                                                                                                                          
Fundação Roberto Marinho. Foi desenhado a partir de uma demanda específica de um grupo de 

Secretários de Estados da Educação, no final da década de 1990, tendo como meta principal o 

desenvolvimento de uma gestão democrática focado no sucesso escolar do aluno. 
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Já Castro (2007) advoga em outra direção: para ela as parcerias com setor privado 

são importantes elementos que somam para a melhoria da qualidade do ensino18 e da 

gestão escolar:  

As parcerias com ONGS e fundações em projetos inovadores têm 

apresentado importantes resultados para a melhoria da escola. Projetos 

em capacitação em gestão, aceleração da aprendizagem, identificação 

de talentos, trabalhos de voluntariado, círculo de leitura, protagonismo 

juvenil, atividades complementares pós-escola, além de parcerias 

diretas na gestão das escolas (...) têm tido resultados excelentes 

(CASTRO, 2007, p. 67). 

Demonstrando o quanto o assunto é controverso, Giovinazzo (2011) articula a 

entrada de diferentes segmentos da sociedade civil na escola às novas funções que a 

escola vem assumindo; no entanto, até pelo objeto deste estudo, é necessário que se faça 

uma distinção: a natureza das instituições que compreendem a sociedade civil é muito 

diversa quanto as suas finalidades, interesses e formas de atuação junto à escola e não 

raro são percebidas pelos educadores com bastante suscetibilidade e de diferentes 

formas. 

Parece plausível afirmar que a instituição escolar tem vivido um 

processo de alargamento de suas funções à medida que estabelece 

novas relações com os diversos setores da sociedade, englobados pelas 

organizações não-governamentais, pelas universidades, pelas 

empresas e suas fundações, pelas entidades que buscam o 

estabelecimento de parcerias com a escola (...). Se existe uma 

intromissão de setores da sociedade civil organizada em questões que 

antes diziam respeito, predominantemente, à estruturação interna da 

escola, como a definição do próprio currículo e de ações pedagógicas 

                                                           
18 Apresenta-se alguns elementos sobre qualidade crivados à luz do objeto deste estudo. O debate sobre a 

definição de padrões de qualidade esteve pautado, num determinado período, no aumento nos 

investimentos em educação, na otimização de recursos e na justiça distributiva (Cf. ARELARO, 2003). 

Entretanto, este conceito quando circunscrito a estes fatores se mostra limitado, pois, embora 

fundamentais, apenas insumos não seriam suficientes para a melhoria da qualidade do ensino. Em 

retrospectiva realizada por Oliveira e Araújo (2005, p. 8) os autores afirmam que de um ponto de vista 

histórico, na educação brasileira, três significados distintos de qualidade foram construídos: um primeiro, 

condicionado pela oferta limitada de oportunidades de escolarização; um segundo, relacionado à ideia de 

fluxo, definido como número de alunos que progridem ou não dentro de um determinado sistema de 

ensino; e, finalmente, a ideia de qualidade associada à aferição de desempenho mediante testes em larga 

escala. No entanto, com a crescente regularização dos quesitos, acesso, permanência e fluxo, um novo 

desafio é apresentado: a garantia da aprendizagem das crianças colocando na esteira das preocupações os 

resultados do processo de escolarização. Para Giovinazzo (2011, p. 52/53), qualidade parece dizer 

respeito ao cumprimento, pela escola, de determinadas funções sociais que articulam a instrução e o 

ensino com as necessidades produzidas pela dinâmica da sociedade. “Qualidade também é referida à 

possibilidade de promoção e desenvolvimento de determinados valores sociais, tais como ética cidadania, 

respeito à diversidade, e de certos padrões de comportamento, como hábitos os saudáveis de higiene e 

alimentação e de convivência”. Assim, observando os elementos considerados essenciais à qualidade do 

ensino, desconfia-se de uma qualidade que é induzida e medida por meio de prêmios, bonificações e 

sanções, que é o que se vem observando. 
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específicas, com a justificativa de utilizar a educação como arma 

contra os problemas que afligem toda a sociedade, é plausível supor 

que haja interesse dos próprios professores e educadores nessa 

intromissão. Essa situação constitui-se em uma oportunidade para 

reivindicar a valorização do trabalho pedagógico realizado pelas 

escolas. Talvez os educadores acreditem que um novo status da 

instituição escolar, conquistado a partir de uma relação mais estreita 

com os setores organizados da sociedade, pode contribuir para que os 

problemas internos aos estabelecimentos de ensino, principalmente os 

pertencentes à rede pública, possam ser superados, como a falta de 

materiais didáticos, a precária manutenção do patrimônio escolar e a 

baixa remuneração do professor. (GIOVINAZZO, 2011, p. 48-50). 

Depreende-se dos posicionamentos destes estudiosos que o estabelecimento da 

parceria público-privada19 na educação envolve aspectos da psicologia, da lógica 

formal, da estatística e até mesmo do marketing, a fim de promover a adesão dos 

educadores à lógica da iniciativa privada sob a égide de modernização e eficiência, 

baseado no mito da superioridade da gestão do privado.  

Tomo como exemplo, um anúncio, talvez fortuito, da prefeitura do Rio de Janeiro, 

publicado na edição de domingo, 7 de dezembro de 2014, do jornal O Globo, que 

chama atenção pela forma como aborda a função da escola. Na imagem, crianças em 

carteiras escolares estão dispostas sobre uma esteira mecânica como as utilizadas em 

fábricas. Diz o anúncio: “Nossa linha de produção é simples: construímos escolas, 

formamos cidadãos e criamos futuros”.  

                                                           
19 Segundo Adrião (2005), a distinção se faz em função da natureza jurídico-administrativa das partes 

envolvidas, de modo que: por público entendem-se as entidades jurídicas de direito público e por privado 

as entidades jurídicas de direito privado. 
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Figura 1: Cartaz da Prefeitura do Rio de Janeiro, 201420 

 

A imagem traduz uma visão de educação massificada e opressora, indiferente às 

diferenças e especificidades de cada instituição e de cada criança. Fora isso, ao colocar 

o processo de ensino e aprendizagem como uma produção em série, esquece-se da 

formação humanista, geradora de autonomia e espírito crítico e adere a uma visão da 

escola na perspectiva fabril, formadora de mercadoria. 

Não à toa, esse ambiente lembra cena do filme The Wall, do início dos anos 1980, 

que retrata crianças num sistema escolar opressivo, num mundo distópico, que se 

rebelam contra a escola. Impossível não lembrar o famoso refrão da música de Pink 

Floyd: Hey! Teacher! Leave them kids alone! 

Figura 2: Cena do filme The Wall, 198221 

 

                                                           
20 Imagem retirada em 8/12/14 da Edição online da revista Carta Capital. Disponível em: 

<http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/parlatorio?b_start:int=10>. 
21 Idem. 
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A respeito do que estas imagens ensejam para o professor, Vitor Paro, da 

Universidade de São Paulo, fez o seguinte comentário: “Quando a RAZÃO 

MERCANTIL, amparada no AMADORISMO PEDAGÓGICO, abandona qualquer 

escrúpulo em revelar-se cinicamente contra a educação” (Paro, 8 de dezembro, rede 

social, mantida a grafia do autor).  

Buscando uma síntese, o estudo de teses e dissertações colaborou para a 

compreensão de que a avaliação institucional se insere na educação básica tendo 

influência de propostas advindas de, pelo menos, duas diferentes experiências: de ações 

políticas implementadas no ensino superior marcadamente inspiradas no PAIUB e 

SINAES e por meio de convênios entre os entes federados e entidades representativas, 

no caso o Consed, tendo este estabelecido parcerias com agências e organizações de 

naturezas diferenciadas, nacionais e internacionais. 

1.2.2 O que dizem os pesquisadores sobre o tema 

O estudo realizado por Elba Sá Barretto (2000), intitulado “A avaliação da 

Educação Básica, entre dois modelos”, que buscou caracterizar os modelos de 

Avaliação da educação básica a partir de artigos acadêmicos publicados em dez 

periódicos nacionais entre 1990 a 1998, identificou nos 200 textos selecionados a 

existência de dois modelos de avaliação: avaliação em larga escala centrada no 

rendimento dos alunos e avaliação centrada na instituição escolar. Sobre esse segundo 

modelo, que propõe uma interessante mudança no eixo de observação, a autora salienta 

que há um ganho nesta mudança de enfoque ao explorar as relações intermediárias entre 

as análises macroestruturais e as abordagens microestruturais. 

Em sua compreensão, o eixo da avaliação deixa de girar em torno do aluno e da 

preocupação técnica de medir o seu rendimento e passa a centrar as atenções em torno 

das condições nas quais é oferecido o ensino, da formação do professor e de suas 

condições de trabalho, do currículo, da cultura e organização da escola e da postura de 

seus dirigentes e demais agentes educacionais. Também afirma que são estudos menos 

frequentes: 

O paradigma emergente de avaliação qualitativa não tem uma 

densidade teórica própria. Ele empresta elementos de várias vertentes 

de pensamento, constituindo-se numa formulação tipicamente 

interdisciplinar. Os textos que a ele se referem guardam, na maioria 

das vezes, tom prescritivo, sendo bem menos frequentes aqueles que 
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refletem sobre ações desenvolvidas sob essa orientação. 

(BARRETTO, 2000, p. 9). 

Aceitos esses argumentos, infere-se que a perspectiva que se abre para uma 

mudança de paradigma quanto às finalidades e usos da avaliação está atrelada a 

transformações no mundo econômico e na ideologia dominante e na própria concepção 

de Estado, que poderia ocasionar uma outra forma de fazer política educacional baseada 

na construção coletiva e participativa e numa intencionalidade francamente pública e 

educativa.  

Nesse sentido, estudos como os de Nevo (1998), Freitas (2002), Afonso (2007) e 

Alavarse (2013) apontam, de forma similar, a avaliação institucional como uma 

possibilidade mais democrática, que privilegia a autonomia da escola e de seus atores, 

podendo propiciar avanços que acumulem na direção de uma real mudança no cenário 

da avaliação educacional, mesmo admitindo os limites impostos pela lógica de 

regulação social própria do sistema vigente. 

É necessário, assim, apresentar as definições e abordagens sobre Avaliação 

Institucional a partir dos artigos de alguns pesquisadores da área de avaliação: Gatti 

(2006), Afonso (2010), Lüdke (2006), Sordi (2006), Freitas (2009), Malavazi (2009) e 

Alavarse (2012).  

No entanto, de antemão reafirma-se o que a pesquisa de Barretto (2000, p. 9) 

concluiu, nos achados acadêmicos, estudos sobre implementação de políticas de 

avaliação qualitativas são pouco frequentes e “os textos que a ele se referem guardam, 

na maioria das vezes, tom prescritivo”. 

Gatti (2006), em seu artigo “Avaliação Institucional: processo descritivo, analítico 

ou reflexivo?”, embora se atenha às aprendizagens no ensino superior, traz 

considerações importantes para designar aspectos que ajudam a definir a avaliação 

institucional na perspectiva da avaliação participativa. De acordo com a pesquisadora, 

os processos de avaliação dessa natureza agregam valor à instituição e seus atores, pois 

se constituem em aprendizagens sociais.  

Nessa modalidade avaliativa, se reconhece a existência de um pluralismo de 

valores e de interesses mediante o diálogo, a troca de informações, concepções, 

interpretações e reações. Destaca a autora que há compartilhamento do controle, nos 

quais os conceitos básicos a considerar são: a negociação, a acessibilidade e o direito à 

informação. No entanto, é importante não perder de vista o que as pesquisas de Keim 
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(1997) e Utzig (2010) explicitaram: a maioria das experiências de AI nas IES vai à outra 

direção: são muito mais subsídio para tomada de decisões administrativas.  

Afonso (2010), em seu artigo “Políticas educativas e autoavaliação da escola 

pública portuguesa: apontamentos de uma experiência”, compreende que há um 

meandro a ser considerado quando se trata de avaliação institucional. Mesmo admitindo 

que é uma forma de avaliação mais amigável do trabalho das escolas e que pode ser um 

instrumento importante de democratização, de conhecimento e de desenvolvimento 

emancipatório, não se deve, segundo esse autor, desconsiderar as relações de poder e as 

tensões existentes no interior da escola.  

E como se trata de pensar a implantação da avaliação institucional como política 

que envolve instâncias decisórias e de poder distintas (a macro e a micro política), outro 

elemento importante a ser equacionado diz respeito à autonomia da escola frente às 

demandas externas e os usos dos resultados. Para o autor, essa autonomia envolve as 

comunidades educativas que desejam o processo analítico e crítico de sua realidade sem 

imposições, sem sanções. Trata-se de processo formativo para melhoria com todas as 

bases necessárias “global e sustentada de todos os dispositivos, estratégias e práticas 

que visem uma educação de qualidade, simultaneamente, em termos científicos, 

pedagógicos e democráticos” (AFONSO, 2010, p. 359). 

Sobre esse aspecto, há o mesmo entendimento por parte de Lüdke e Sordi (2006, 

p. 321) que, no artigo “Da avaliação da aprendizagem à avaliação institucional: 

aprendizagens necessárias”, veem a necessidade de mudança na formação dos 

professores (inicial ou continuada) em relação a conhecerem outras formas de avaliação 

sustentadas por paradigmas menos convencionais, apontando a necessidade de relações 

com o entorno, diversos ângulos de análise na interlocução. 

Outro aspecto elucidado por estas autoras, assim como por Macedo (2009), é que 

momentos de avaliação coletiva podem propiciar a atualização dos educadores sobre um 

aspecto importante, a função social da escola: 

Processos de reflexão coletivos propiciados pela análise dos dados 

gerados pela Avaliação Institucional Participativa contribuem para 

que os professores tanto se organizem e produzam explicações mais 

plausíveis para os problemas que envolvem a escola quanto à 

construção de juízos de valor sobre a função social (LÜDKE e 

SORDI, 2009, p. 331). 

A discussão sobre a função da escola deve ser permanentemente requalificada, já 

que a sociedade está em frequente movimento, passando por constantes mudanças e 
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nenhuma escola é impermeável ao seu contexto social. No entanto, é importante dizer 

que o objetivo da escola, inevitavelmente, está vinculado à aprendizagem dos alunos. 

Assim, foi importante pesquisar os artigos, teses e dissertações para verificar se é 

plausível estabelecer algum tipo de relação entre avaliação institucional e aprendizagem 

dos alunos. Para Silva (2005, p. 84), nos processos de avaliação institucional surgem, 

necessariamente, as reflexões sobre a qualidade da aprendizagem. Na mesma direção, 

para Lüdke e Sordi a avaliação institucional propicia compreender de que formas os 

problemas da escola reverberam na sala de aula: 

Auxilia a que se desvele e problematize como um determinado 

conjunto de alunos, por meio de suas condições objetivas e subjetivas 

de vida, tem mais chance de êxito enquanto outros caminham na 

direção do fracasso escolar/social [...] Ao se trazer para o espaço 

coletivo da escola as diferentes leituras dos problemas da escola e 

como estes afetam a aprendizagem das crianças no interior das salas 

de aula, enriquece-se a discussão avaliativa e potencializa-se o 

compromisso dos professores com o direito das crianças aprenderem 

(LUDKE; LORDI, 2009, p. 332). 

Considera-se também que a escola enquanto instituição pública deve ter um 

compromisso com a transparência e o controle social a fim de garantir os princípios da 

gestão democrática consagrados na Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988) 

artigo 206, e na LDB de 1996 (BRASIL, 1996), artigo 3°. Dessa forma, é importante 

que a escola declare sua intenção pedagógica, as suas escolhas e os subsídios 

necessários para que consiga cumprir sua finalidade social.  

De acordo com Freitas (2009, p. 37), a escola, ao apropriar-se dos problemas para 

construção do seu Projeto Pedagógico, teria mais elementos para demandar do Estado as 

condições necessárias ao seu funcionamento. Daí o sentido de um pacto com múltiplos 

atores: “da escola para com seus estudantes; da escola para consigo mesma; da escola 

para com os gestores do sistema escolar; e dos gestores do sistema para com a escola”. 

Portanto, esta responsabilidade não é só da escola, naquilo que lhe é devido, mas 

também é relativa ao que a escola necessita dispor para garantir a exequibilidade do seu 

projeto. 

Há uma questão determinante para esta pesquisa. A avaliação institucional se 

configura, nos estudos teóricos e nas pesquisas rastreadas ora apresentados, como parte 

do campo da avaliação participativa, o que pressupõe a adoção de mudanças, de quebra 

de paradigmas que não se restringem apenas à avaliação, mas a certa tradição escolar. A 

esse respeito questiona-se se esta mudança proposta de fora para dentro da escola, via 
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de regra, da Secretaria de Educação para escola, ganha mais do que uma adesão inicial 

que, ao término de uma gestão ou governo, se esvai como muitos projetos, programas e 

mesmo políticas mais amplas. E mesmo se havendo mudanças elas se dão de forma 

reflexiva ou refletida, como assinala Lima (2003).  

Para Malavazi, para que certa mudança ocorra por meio de uma proposta de 

avaliação institucional emancipadora e tenha perenidade, é necessário compreender que 

o feixe dos esforços é o Projeto Político Pedagógico da escola. 

É importante acreditar na possibilidade da própria escola construir seu 

caminho em busca da qualidade da educação para todos os seus 

segmentos. Essa possibilidade se torna possível se a escola levar em 

conta a sua história, sua realidade, a realidade de seus integrantes, a 

comunidade de seu entorno, a gestão que a lidera e estar aberta a 

participação de todos (gestores, estudantes, famílias /comunidade 

funcionários, professores.). Para isso é preciso construir uma 

Avaliação Institucional a partir do Projeto Político da escola. Rever 

esse importante documento de identidade da escola, existente em 

todas as instituições, construído em diferentes percursos e modelos de 

gestão, pode ser a primeira ação autoavaliativa da escola em direção à 

construção de uma avaliação institucional. (MALAVAZI, 2009, 

p. 13). 

Há um elemento sobre a avaliação institucional no entendimento de alguns 

autores, como Alavarse (2012), Freitas (2002), Silva (2005) Pipolo (2009), Macedo 

(2009) e Rodrigues (2008), de que essa modalidade deve ser o ponto de encontro, o 

feixe entre os dados provenientes tanto da avaliação dos alunos feita pelo professor, 

como da avaliação dos alunos feita pelos sistemas de ensino.  

Toma-se a definição de Freitas (2009, p. 35) para justificar a premissa acima, e já 

antecipando a proposição que será adotada ao longo da pesquisa. A avaliação em larga 

escala possui a natureza de ser externa à escola; a avaliação da aprendizagem diz 

respeito, invariavelmente, ao professor na sala de aula; já a avaliação institucional é 

interna à escola e, numa visão participativa, sob seu controle. 

Entretanto, verifica-se que não escapa à análise de Afonso (2010) , que escreve a 

partir de experiência de AI implementada nas escolas portuguesas, por volta da década 

de 199022, as contradições e tensões que um processo avaliativo desta natureza pode 

                                                           
22 No caso português, a avaliação das escolas começou por ter alguma visibilidade ao longo da década de 

noventa, nomeadamente com o Observatório da Qualidade da Escola, iniciativa da Comissão Europeia, 

tendo evoluído discretamente até conseguir algum impacto na década seguinte com o programa de 

Avaliação Integrada das Escolas. Atualmente, está em curso a concretização de outro modelo, designado 

de Avaliação Externa das Escolas, em que todos os estabelecimentos de ensino estatais foram, ou serão 

ainda, incluídos neste mesmo ciclo avaliativo. As justificações oficiais referem à importância de 

“fomentar nas escolas uma interpelação sistemática sobre a qualidade das suas práticas e dos seus 
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gerar para dentro e para fora dos muros escolares, se motivados por razões mais 

instrumentais ou regulatórias: “ela pode ser também um instrumento de controlo 

hierárquico e de vigilância burocrática, reduzindo a autonomia e tornando-se, 

eventualmente, obsessiva em relação a resultados mensuráveis e quantificáveis”. 

(AFONSO, 2010, p. 357). Na mesma direção, Silva (2005, p. 83) sustenta que seria 

importante que as experiências de avaliação institucional ultrapassassem o limite de 

avaliar para buscar as causas (notadamente, no aluno, na família e fora da escola), mas 

que também se debruçassem sobre o significado dos fenômenos ocorridos no interior 

dos muros escolares. 

No entanto, Giovinazzo (2011) oferece outra perspectiva para o campo da 

avaliação. Sustenta, apoiado nos pensadores da Escola de Frankfurt, que a sociedade 

capitalista se configura em função da crescente racionalização econômica, expressa em 

valores como eficiência e desempenho otimizado e baseia-se no conceito da mais-valia 

de Marx para argumentar que o uso da tecnologia não pode ser considerado elemento 

neutro, pois, em que pese a aquisição de certos benefícios, provoca o aumento da 

exploração do trabalhador pelo capital. Em síntese, haveria uma vinculação entre 

tecnologia com as situações de poder (p. 54). Admitindo que a avaliação, independente 

da sua natureza, pode ser compreendida como uma tecnologia, esta estaria 

inevitavelmente ligada a serviço da dominação, por meio do controle e da regulação 

social:  

A tecnologia e a técnica, embora continuem possuindo um potencial 

para a libertação, quando instrumentalizadas em função da dominação, 

mesmo que dotada de racionalidade e legitimidade, não podem ser 

outra coisa: são meios para perpetuação da dominação; mais que isso: 

consubstanciam a própria dominação (GIOVINAZZO, 2011, p. 60). 

Nesta perspectiva, mesmo um discurso pela autonomia da escola, nesse contexto, 

pode, dependendo do modo como é efetivamente utilizado, ainda assim fazer prevalecer 

o controle sobre a autonomia (p. 55). 

O autor oferece ainda outro referencial teórico para análise da avaliação baseado 

na noção de burocracia, de Max Weber. Esse recorte em particular interessa a este 

estudo, pois apresenta meandros a serem desvelados em relação a forças de influência e 

                                                                                                                                                                          
resultados”, a necessidade de “reforçar a capacidade das escolas para desenvolverem a sua autonomia”, o 

objetivo de: “concorrer para a regulação do funcionamento do sistema educativo e a intenção de 

contribuir para um melhor conhecimento das escolas e do serviço público de educação, fomentando a 

participação social na vida das escolas” (AFONSO, 2010, p. 346). 
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de poder que atuam nas relações institucionais. Nesta abordagem também a 

burocratização se utiliza de conhecimentos técnicos de controle para realizar a gestão 

das instituições; novamente, a técnica ou a tecnologia é observada como meio de 

controle, no qual 

O Estado exercendo seu poder institucionalizador – com a 

participação efetiva de setores organizados da sociedade e dos 

próprios indivíduos submetidos ao processo de burocratização – 

levando adiante uma intervenção que promove a regulação das ações 

locais. De outra parte, e isso está presente na fala dos agentes 

políticos, o que se busca é a promoção e o fortalecimento da “cultura 

da avaliação”, cujas características principais são a eficiência, a 

transparência e a equidade, seguindo-se os princípios da 

burocratização e da racionalização, inclusive, com a 

profissionalização das práticas avaliatórias (GIOVINAZZO, 2011, 

p. 56). 

Considerando esses aspectos seria importante não perder de vista se as 

experiências que ensejam a autoavaliação de cunho participativo teriam, em alguma 

medida, capacidade de agregar para o estreitamento da relação entre escola e 

comunidade e, tendo essas melhores condições de pressão e de interpelação sobre os 

órgãos centrais, esta tecnologia de avaliação, como uma estratégia política dos alienados 

do processo, não teria potencial para se converter em insumos para democratizar a 

educação e garantir patamares de qualidade para o trabalho da escola ou se o que resta é 

a adaptação ao aparato tecnológico. 

Caberia, portanto, talvez um adendo, a depender do contexto, das finalidades e 

dos usos da avaliação institucional: este nível de avaliação pode ser tão e igualmente 

temido como é a avaliação externa para as escolas e docentes e avaliação de sala de aula 

para os alunos. Se a lógica for a mesma, da regulação, do controle, da responsabilização 

unilateral, não há de fato possibilidade de avanço mudando apenas a tecnologia. 
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CAPÍTULO 2: A ESCOLA INVESTIGADA E OS 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

DE CAMPO  

Neste capítulo pretende-se apresentar dados e informações sobre a escola 

investigada provenientes do Censo Escolar do INEP, de estatísticas educacionais de 

outras instituições e de informações iniciais obtidas nos Projetos Políticos Pedagógicos 

da escola, além de descrever os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização da pesquisa de campo. 

Apoiada em Cândido (1966), compreende-se que a estrutura de uma escola 

abrange os aspectos procedentes da ordenação racional emanada do poder público, por 

meio da delegação de normas e funções preestabelecidas e das relações não ordenadas 

racionalmente, aquelas procedentes da própria dinâmica da escola, das relações sociais 

estabelecidas entre o grupo social escolar (p. 107-108). 

Dessa forma, pode-se trabalhar com a ideia de que a organização administrativa 

estabelece certo tipo de escola numa determinada localidade, porém cada escola difere 

da outra, assumindo características próprias, pelo menos por dois aspectos: por possuir 

sociabilidade própria e porque cada escola enquanto grupo social mantém certo grau de 

autonomia interna, uma ordem que lhe é específica e, sendo assim, que lhe permite 

forjar determinada cultura. 

A escola se constitui também num ambiente socia1 sui generis, pois é 

caracterizado pelas formas de tensão e acomodação, seja internamente entre seus 

segmentos, seja externamente na relação com os órgãos responsáveis pela administração 

da educação e pelas próprias demandas e apelos da sociedade. Segundo Cândido (1966), 

para compreender de fato a escola na sua totalidade, é necessário romper a observação 

para além da carapaça administrativa tornando translúcida a dinâmica das relações 

(p. 108). 

Para os tópicos seguintes, que visam caracterizar a escola e qualificar a conjuntura 

na qual a instituição estava imersa no período pesquisado e apresentar os procedimentos 

metodológicos, pretendeu-se estudar a escola considerando-a como propõe Cândido, 

para além de um estabelecimento de ensino.  
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Buscou-se assim formas de deixar transparecer o seu dinamismo, a sua face, a sua 

identidade própria. Felizmente, a escola pesquisada possui uma forma mais despojada 

do que se encontra habitualmente na elaboração de seu PPP, o que nos forneceu 

algumas pistas sobre o seu funcionamento, suas apostas, sua intencionalidade. Além 

disso, as reuniões da CPA estão documentadas por meio de atas que compreendem boa 

parte da sua recente história, quatro anos. Em que pese a necessidade de tomar estes 

documentos para análise com algumas reservas e entendendo seus limites para decifrar 

todas as dimensões da escola, avaliou-se que sejam fontes consideráveis frente os 

objetivos propostos. 

2.1 A escola pesquisada 

Com o intuito de preservar o anonimato da escola pesquisada e dos agentes que lá 

atuam, esta foi denominada simplesmente de EMEF. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) pertence à Rede Municipal 

de Ensino de Campinas em São Paulo. Esta cidade conta com 1.080.113 de habitantes e 

com IDHM23 de 0,805, conforme dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. De 

acordo com dados do Censo Escolar de 2013 (BRASIL), a rede municipal possuía 322 

unidades escolares, com os seguintes dados de matrícula: 14.657 na creche; 16.065 na 

pré-escola; 10.190 nos anos iniciais; 9.081 nos anos finais; 18 no Ensino Médio; e 5.880 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A escola está organizada em quatro ciclos, atendendo do 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental e EJA. De um total de 724 matriculados, 292 alunos estão nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, 272 nos anos finais; 160 nos anos finais da modalidade EJA. 

Seu horário de funcionamento é das 7:00 às 23:00 horas, compreendendo três turnos: 

manhã, tarde e noite (para atendimento da EJA). 

                                                           
23 O IDHM tem como objetivo medir o nível de desenvolvimento humano de determinada região e varia de 0 a 

1: quanto mais próximo de zero, pior o desenvolvimento humano; quanto mais próximo de um, melhor. Das 19 

cidades da Região Metropolitana de Campinas, quatro apresentam pontuação superior a 0,8 e, portanto, têm o 

nível de desenvolvimento humano classificado como “muito alto”. São elas: Valinhos (0,819), Vinhedo (0,817), 

Americana (0,811) e Campinas (0,805). Em relação ao Brasil, Campinas possui a 28ª posição. O IDHM é 

composto por três áreas do desenvolvimento humano: vida longa e saudável (longevidade), acesso ao 

conhecimento (educação) e padrão de vida (renda). Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano dos 

Municípios elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/IDH/Default.aspx?indiceAccordion=1&li=li_AtlasMunicipios>. 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/pnud-muda-metodologia-do-indice-de-desenvolvimento-humano-municipal.html
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2.1.1 Primeiras aproximações: localização e infraestrutura 

O bairro onde está localizada a escola pertence ao Distrito Industrial, que por sua 

vez se localiza às margens da rodovia Anhanguera. No entorno da escola há ruas 

asfaltadas e de terra, praticamente só há casas e estabelecimentos comerciais de 

pequeno e médio porte, não há prédios ou edifícios. Próximo à escola há uma igreja 

católica, assim como uma evangélica e uma boa praça. O bairro é abastecido por 

transporte coletivo e o tempo do trajeto até o centro de Campinas é em torno de 1h40, 

sem trânsito. Para melhor caracterizar o bairro, optou-se por fazê-lo por meio das 

informações fornecidas pelos alunos e professores da EMEF (embora mantendo os 

anonimatos) retiradas do Projeto Político Pedagógico de 2011. 

Os relatos estão citados sem correções gramaticais ou ortográficas. 

Eu moro no bairro (...) gosto muito do meu bairro, pois é um bairro 

tranquilo aonde eu ando de bicicleta na rua e é muito legal, brinco 

com minhas amigas na rua, nem todos os bairros dão essa liberdade. 

Gostaria de ter uma área de lazer, para brincar com minhas amigas 

sem utilizar a rua. Meu bairro não tem shopping, hospital, mas na 

região bem próxima tem mercado, escolas, posto de saúde, 

hipermercado, shopping, um hospital, terminal de ônibus eu acho que 

ele está bem localizado (CAMPINAS, PPP 2011, p. 10). 

Ao redor da minha Escola há muitas chácaras, uma igreja, avenida 

onde tem um transito fluente. Na frente da escola á uma casa muito, 

bonita, lá também a muitas pessoas elegantes. Tem bazar, praças, 

bares, postos de saúde, etc. Ao redor da minha a Escola a lixo, a 

pessoas que faz coisas erradas, etc. (CAMPINAS, PPP 2011, p. 10). 

E também manifestação de uma professora obtida no mesmo documento: 

Moro perto do centro, e a primeira vez que fui até a escola achei que 

estava chegando no fim do mundo. Peguei a Rodovia (...) e comecei a 

pensar que com um 14-Bis chegaria mais rápido. Deveria ir em 

direção ao (...), bendito Google maps! Entrei na rua indicada e 

comecei a ver muitas empresas, mas muitas mesmo. Árvores e 

empresas. Pensei novamente:- Não é aqui, não é possível, aqui não 

mora gente. Voltei todo o percurso que tinha feito com a certeza de 

que estava errada. Parei num posto de combustível, enchi o tanque e 

perguntei ao frentista: 

- Preciso chegar numa escola...  

Ele me interrompeu: - A EMEF? Estudei lá. É só seguir em frente. 

- Até quando? Perguntei. 

-Você vai até o final das empresas, entra à sua esquerda, faz o “S” e 

continua. Vai chegar uma hora que vai começar a civilização. Você 

vai ver um monte de eucalipto, uma igreja e é lá. 

- A tá... Obrigada 
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Parecia que eu tinha entendido e não tinha entendido ao mesmo 

tempo. Achei melhor ir entendendo ao longo do caminho. Segui as 

instruções do ex-aluno até chegar à civilização novamente. Esta 

civilização me parecia simples, pobre, a típica classe baixa. Muitos 

idosos carregando sacolas, o mercadinho, a lojinha que vende de tudo 

um pouco, os vira-latas, muitas igrejas evangélicas. O tom verde, 

limpo e vazio do caminho se transformara em tom bege escuro 

povoado, nas duas avenidinhas com canteiro no meio que cortam o 

bairro.  

Os dois momentos da minha jornada, empresas ricas e civilização 

pobre, me fizeram refletir sobre uma realidade brasileira. As pessoas 

deste bairro estão aqui para suprir as necessidades de mão de obra 

dessas empresas. Elas não têm consciência disso e é aí que entra a 

escola.  

Do bairro conheço só este caminho que me leva até a escola, mas na 

escola pude conhecer um pouco mais do bairro através das pessoas.  

O caminho está ficando menor, já não acho mais tão longe. Mas 

sempre que saio de casa lembro de São Cristóvão e peço que me 

proteja de mais uma jornada” ( CAMPINAS, PPP, 2011, p. 17). 

Quanto aos aspectos da infraestrutura da escola, observa-se a presença de 

sanitários e vestiários, bem como 13 salas de aula, laboratório de informática, cozinha, 

refeitório, sala administrativa, biblioteca, sala de leitura, quadra de esportes, sala de 

professores, sala de reforço escolar, pátios (interno e externo), espaços livres externos e 

espaço físico para realização de projetos escolares. A escola é acessível aos deficientes e 

fornece alimentação e água potável. 

Figura 3: Dependências da escola 

 

Fonte: PPP da EMEF, 2013. 
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Pintada com as cores branco e azul, a escola fica num terreno em declive dando a 

impressão de ter dois ou mais andares, mas possui apenas um andar. O prédio possui 

algumas rampas que dão acesso a diversos ambientes da escola. Aos poucos vai se 

descobrindo os espaços da escola: entre um bloco de salas de aula e outro há um parque 

ou um espaço gramado, há um parquinho para as crianças próximo à brinquedoteca e o 

acervo de música da escola. Há também uma quadra recém-inaugurada, de bom 

tamanho e um jardim interno onde parte das salas de aula fica ao redor; é um lugar 

bonito, pois ainda tem uma arvore frondosa bem à frente e uma boa iluminação. As 

paredes foram desenhadas ou grafitadas pelas próprias crianças – intervenção 

proveniente de projetos da escola. Logo na entrada há um mural com jornais que são 

diariamente removidos e trocados por edições mais atuais, segundo uma funcionária: 

“faz sentido porque somos uma escola alfabetaletradora”24.  

Há bancos de alvenaria, muros baixos, rampas e pequenas escadarias por toda a 

escola; os alunos se acomodam nesses espaços. As salas de aula são bem iluminadas e 

ventiladas, as lousas não são novas, mas estão em bom estado de conservação, assim 

como as paredes. A escola não é suja, pois a limpeza também é objeto de aprendizagem 

de todos que frequentam o espaço, conforme informação obtida dos membros da CPA. 

Os espaços não ficam fechados ou inutilizados, por isso não é rara a necessidade de 

arrumação e organização dos materiais didáticos e pedagógicos. 

Quanto aos materiais, a escola dispõe de equipamentos multimídia como DVD, 

impressora, copiadora, retroprojetor e televisão. Possui também 42 computadores, sendo 

32 para uso dos alunos e 10 para uso administrativo, todos com internet e banda larga. 

Há também um bom acervo de fantasias e adereços típicos do imaginário infantil, 

instrumentos musicais – inclusive o grupo da escola já foi campeão de fanfarra –, além 

de duas máquinas de reciclagem que passaram a ser utilizadas a partir do segundo 

semestre de 2014. 

2.1.2 A escola em números 

Para caracterizar o locus de investigação reuniu-se informações a respeito da 

unidade educacional pesquisada consultando os resultados da Prova Brasil e seu 

                                                           
24 O objetivo do Projeto Político Pedagógico é construir uma escola alfabetaletradora, onde todos os 

alunos possam terminar o 9º ano lendo qualquer tipo de texto, interpretando-o e sendo capaz de produzir 

textos com boa argumentação (CAMPINAS, PPP 2009, p. 268). 
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desempenho tendo como parâmetro o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB).  

O IDEB é um indicador criado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

Anísio Teixeira (INEP) em 2007, sendo calculado a partir de dois componentes: a taxa 

de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados 

pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado 

anualmente. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e 

municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para os estados e o 

país, realizados a cada dois anos. O indicador apresenta resultados sintéticos que variam 

de 0 a 10 e permite traçar metas bienais para os sistemas.  

Embora a EMEF tenha participado da Prova Campinas no ano de 2008, não tive 

acesso aos resultados25. Esta prova visa a aferição de rendimento dos alunos 

matriculados no 3° ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  

A Figura 4 reproduz um gráfico que indica a evolução em relação às metas nos 

anos iniciais do ensino fundamental.  

Figura 4: Evolução no IDEB em relação às metas. Rede Municipal.  

Anos iniciais EF. 2007-2013. 

 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP, 2014. Dados da Rede Pública Municipal. 

Na Figura 4 há uma linha ascendente escura que reproduz a expectativa para a 

escola nos anos iniciais que deve atingir o indicador ou acima disso em 2021. A linha 

                                                           
25 A assessora de AIP da SME afirmou que os dados encontravam-se disponíveis no Portal da Secretaria; 

no entanto, nas pesquisas que realizei em diferentes momentos não estavam disponíveis. 
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verde representa o resultado da escola no IDEB e tem a aparência de um ótimo 

rendimento em aprendizagem (via provas objetivas padronizadas). Mas deve-se lembrar 

que o IDEB é calculado com o auxílio dos dados do fluxo, ou seja, aprovação, que 

sempre ajuda a puxar o resultado e este depende de decisão da própria escola, sobretudo 

no regime de ciclos nas quais se adota a progressão continuada (GESQUI, 2012). 

Figura 5: Evolução no IDEB em relação às metas. Rede Municipal.  

Anos finais EF. 2007-2013. 

 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP, 2014. Dados da Rede Pública Municipal. 

A figura 5 representa os dados dos anos finais da escola e a expectativa que deve 

ser ascendente até 2021, até chegar ao nível 5,5. A análise desta figura é bem estranha, 

pois demonstra uma oscilação bem grande entre 2007 e 2013. Em 2007 os alunos 

atingiram patamar abaixo de 3,5. Em 2009 saltaram para 4,5 e novamente baixando para 

pouca coisa acima de 3,5 em 2011. Em 2013 voltaram a subir para 4,5. No patamar de 

2011 a escola esteve pouca coisa abaixo do previsto e no de 2013 ficou bem acima do 

previsto. Vale para esses dados a mesma ressalva feita para a Figura 4. 
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Figura 6: IDEB. Anos iniciais do Ensino Fundamental. 2005 a 2013 

 

Fonte: BRASIL.MEC/INEP, 2014. Dados da Rede Pública Municipal. 

No Brasil e no Estado de São Paulo os resultados estão expostos desde 2005. Em 

Campinas e na escola, como já visto nas figuras anteriores, a exposição se inicia no ano 

de 2007. Esta figura 6 permite analisar a posição das séries iniciais da escola diante do 

país, do estado e do município. Verifica-se que as linhas tanto da escola quanto a do 

município estão situadas acima da linha que representa os dados do país. A linha que 

representa a escola está abaixo da linha do município e ambas estão abaixo da linha que 

representa o Estado de São Paulo. Todas com evolução contínua. 

Já para os anos finais da escola, representados na figura 7, a situação da escola 

permanece, no conjunto, a mesma da figura 5, ou seja, com a oscilação de resultados 

que fica mais evidenciada no contraste com as linhas do estado de São Paulo e também 

do Brasil. Porém, é interessante observar que a linha que representa o município teve a 

mesma oscilação e, ainda, permite ver que a escola está abaixo dos resultados do 

município. 
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Figura 7: Ideb. Anos finais do Ensino Fundamental. 2005 a 2013 

 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP, 2014. Dados da Rede Pública Municipal. 

Em Freitas (2014, p. 47) encontramos a informação que o MEC não adota 

nenhum parâmetro específico em relação ao desempenho no SAEB, mas o Comitê 

Todos Pela Educação26, extraoficialmente, classificou a distribuição dos alunos de 

acordo com os pontos obtidos, sendo possível analisar os resultados sob esse prisma. O 

Comitê definiu a distribuição dos alunos em quatro níveis numa escala de proficiência: 

insuficiente, básico, proficiente e avançado. Essa classificação qualitativa foi definida 

pelo pesquisador Francisco Soares27, com base na escala do SAEB, conforme a legenda 

cada nível representa: 1) Básico: representa alunos com pouco aprendizado; 

2) Insuficiente: é composto por alunos que apresentaram pouquíssimo aprendizado; 

3) Proficiente: refere-se aos que estão com aprendizado dentro do esperado para o ciclo 

em que se encontra matriculado; 4) Avançado: corresponde ao aprendizado além da 

expectativa. Considera-se alunos com aprendizado adequado aqueles que estão no nível 

proficiente e avançado. 

                                                           
26 De acordo com o site da Instituição, o Todos pela Educação é um movimento, fundado em 2006 que 

congrega representantes de diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, 

alunos, pesquisadores, profissionais de imprensa, empresários e todas as pessoas ou organizações sociais 

que são comprometidas com a garantia do direito a uma Educação de qualidade. Disponível em: 

<http://www.todospelaeducacao.org.br/>. Acesso: 05/01/2015. 

27 Informação obtida no portal QEdu, plataforma que congrega dados e informações educacionais dos 

entes federados e do Brasil. Este portal é uma iniciativa da Fundação Lemann e do Meritt Informações 

Educacionais. Disponível em: <http://www.qedu.org.br/>.Acesso: 05/01/2015. 
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Tabela 1: Proporção de alunos que “aprenderam o adequado” em 2011 na escola 

Adequado Anos iniciais Anos finais 

Português  Matemática Português  Matemática 

Percentual 47% 34% 15% 6% 

Nº absoluto 47 34 24 10 

Fonte: BRASIL, Prova Brasil 2011, INEP. Organizado por Meritt. Classificação não 

oficial. QEdu 

Para os anos iniciais do ensino fundamental, 47% é a proporção de alunos que 

aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de textos até o 5º ano. 

Ou seja, dos 99 alunos, só 47 demonstraram o aprendizado adequado. Já em relação à 

competência de resolução de problemas 34% é a proporção de alunos que aprenderam o 

adequado até o 5º ano. Dos 99 alunos, só 34 demonstraram o aprendizado adequado. 

Para os anos finais do ensino fundamental, 15% é a proporção de alunos que 

aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de textos até o 9º ano. 

Ou seja, dos 163 alunos, só 24 demonstraram o aprendizado adequado. Sobre a 

competência de resolução de problemas, só 6% é a proporção de alunos que aprenderam 

o adequado até o 9º ano. Dos 163 alunos, só 10 demonstraram o aprendizado adequado. 

Os resultados mostram-se bastante preocupantes nos anos finais do ensino fundamental, 

pois 139 jovens não tinham domínio do necessário em Língua Portuguesa e 153 em 

Matemática, sendo que estavam terminando o ensino fundamental, o que é gravíssimo. 

Mas não menos preocupantes são os resultados dos anos iniciais em que 52 crianças não 

tinham domínio do necessário para ir adiante em Língua Portuguesa e 75 em 

Matemática – não é pouca coisa. 

Nos anos iniciais, portanto, o cenário não é melhor; comparando com o Brasil, 

que tem 37% (que também é um resultado ruim) e a própria cidade de Campinas, com 

42% de alunos que aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de 

textos até o 5° ano na rede pública de ensino. Cotejando também com outras duas 

escolas do mesmo município cujos alunos possuem nível socioeconômico (NSE) 

semelhante, percebe-se que esta unidade apresenta desempenho superior. Vale lembrar 

que, de acordo com a classificação não oficial do movimento Todos Pela Educação, o 

valor de referência é de 70%, como sendo a proporção de alunos que deve aprender o 

adequado até 2022. O que é um resultado péssimo. 
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O nível socioeconômico (NSE) da unidade em questão é de 5,3. O NSE relaciona 

questões de renda, ocupação e escolaridade respondidas no questionário contextual da 

Prova Brasil de 2011. O NSE varia entre 0 e 10. Associações entre o nível 

socioeconômico e os resultados das avaliações externas têm sido tema de pesquisa na 

educação, e neste trabalho apresenta-se como elemento a mais na discussão da escola 

enquanto lócus de aprendizagem e atenuante de desigualdades educacionais. São esses 

alunos os que mais precisam que a escola seja boa. 

Para compreender melhor a caracterização da escola é importante também se 

debruçar sobre o Projeto Político Pedagógico que traduz a dinâmica da escola, 

registrando seu processo de formulação e reformulação na esfera pedagógica e sua 

organização e funcionamento.  

2.1.3 Projeto Político Pedagógico e a organização do calendário 

escolar 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é a identidade da escola, traduz seus 

objetivos e o seu modo de organização. O PPP da EMEF parece ser fruto da 

participação de todos os que compõem a escola: funcionários, professores, alunos, 

gestores, comunidade, pais, etc. Tal documento parece ser parte integrante da agenda da 

escola, ser conhecido por seus partícipes e implementado de forma dinâmica e 

cotidiana.  

De acordo com o PPP de 2013 da EMEF, a escola elegeu desde 2007 como 

missão trabalhar com alfabetização e letramento, se declarando como uma escola 

alfabetaletradora. Para desenvolver o propósito de escola alfabetaletradora a escola 

afirma ter planejado uma rotina de trabalho com muitos momentos para a leitura de 

diversos tipos de textos; para a produção escrita de vários gêneros de textos; momentos 

de argumentação oral e escrita; situações que envolvem uma integração com outras 

disciplinas, etc. A ideia se fundamenta em trabalhar diferentes gêneros textuais por ano, 

desenvolvendo trabalhos com música, poema, imagem, gráfico e/ou jogos. “Ao ler é 

preciso destrinchar os textos, entendê-los, ir além da decodificação. É preciso também 

que consigam se fazer entender quando escrevem, que tenham opinião crítica, que 

aprendam a argumentar, que incorporem a ‘leitura’ no seu dia-a-dia, na solução de 

problemas, buscando qualidade de vida” (CAMPINAS, PPP, 2009, p. 300). 
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Para sustentar essa concepção de educação, a EMEF declara utilizar algumas 

ideias da publicação “Preciso ‘ensinar’ o letramento? Não basta ensinar a ler e 

escrever?” (KLEIMAN, 2005) para corroborar com as intenções já declaradas ou 

sugerir que algumas fossem ampliadas: “letramento não é um método, nem sinônimo de 

alfabetização, nem habilidade, é um conjunto de práticas de uso da escrita que vinham 

modificando profundamente a sociedade, mais amplo do que as práticas escolares de 

uso da escrita, incluindo-as, porém” (CAMPINAS, PPP, 2009, p. 21). 

Sobre os hábitos de leitura aferidos nos questionários associados da Prova Brasil, 

nota-se que 82% dos alunos do 5º ano responderam que sempre ou quase sempre 

utilizam a biblioteca ou sala de leitura. Contudo, no 9º ano, 57% dos alunos relataram 

que nunca ou quase nunca frequentam a biblioteca. Os dados indicam, ainda, que o 

contato com a leitura, bem como o incentivo para aprender a ler e estudar, também parte 

dos pais e/ou responsáveis. Entre os alunos do 5º ano, 99% responderam que os pais os 

incentivam a ler. Já entre os alunos do 9º ano, 92% responderam que pais e responsáveis 

incentivam a ler. 

A leitura do PPP também indicou uma preocupação, tanto dos professores quanto 

da gestão, com o embasamento teórico para levar a cabo o eixo orientador do PPP. 

Houve iniciativas de convidar alguns autores que já tinham sido discutidos nos 

momentos de formação para dar palestra na escola. 

Os trechos retirados do PPP de 2011 informam sobre os pressupostos 

consensuados pelos educadores e como eles situam este debate: 

Partimos de uma ideia escrita por um professor, que se removeu ao 

final de 2010: “Quando a pessoa é capaz de interpretar/decodificar os 

sinais gráficos, meramente, não está, ainda, de fato alfabetizada”. 

A decodificação é apenas uma ferramenta para o letramento, que 

envolve diferentes práticas sociais relacionadas à escrita. Tanto a 

cartilha quanto a alfabetização tradicional não atingiam a todos. E, até 

hoje, muitos de nós, têm dificuldade para escrever... Algumas vezes, 

ainda subestimamos nossos alunos e nos subestimamos. Eles e nós, 

podemos mais. Sabemos que a experiência de vida é fundamental no 

processo ensino aprendizagem, não só da leitura e da escrita. 

Precisamos, então, parar para pensar quais são as nossas práticas de 

letramento; precisamos investigar quais as práticas de letramento que 

nossos alunos têm e partir daí... 

Nossos alunos podem apresentar ‘seu’ mundo pra nós, podemos 

aprender com eles. Mas, sobretudo, precisamos aprender a conviver 

com o aluno crítico. Práticas de letramento envolvem, também, 

criticidade. É necessário que se valorize constantemente a leitura e a 

escrita; todos se comprometem a trabalhar com materiais diversos, 

ligados ou não à sua disciplina; vão ler o que gostam e perceber o que 
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os alunos gostam, pra começar. Ler o quê? Eles precisam conhecer 

todo tipo de material. Esse é o papel da escola.  

Ler para quê? Precisamos entender tudo o que estamos fazendo. 

Resgatar conhecimentos, resgatar histórias. Ao ler, precisamos 

destrinchar os textos, entendê-los, ir além da decodificação...Ler para 

quem? Para si, para o outro...Leitura e escrita, muita escrita, precisam 

fazer parte de uma rotina de trabalho com os alunos, em todos os 

anos/termos. 

É preciso também que consigam se fazer entender quando escrevem, 

que tenham opinião crítica, que aprendam a argumentar, que 

incorporem a “leitura” no seu dia-a-dia, na solução de problemas, 

buscando qualidade de vida. 

Que se saibam fazedores da própria história. Que estabeleçam relações 

prazerosas entre textos, situações, ideias, contextos... Que sejam 

capazes de analisar o texto, se analisar e analisar o todo. Usando as 

experiências de leitura e escrita dentro e fora da escola, compondo 

novas ideias, analogias, extrapolações, ações; sabendo dançar com as 

palavras e, fazendo-as dançar, também (CAMPINAS, PPP, 2011, 

p. 49-50). 

O calendário da unidade escolar é uma das formas de registrar o que foi pensado 

pela escola em seu PPP. Dentre os mecanismos/espaços de discussão pode-se observar 

que estão previstas: 4 Reuniões do Conselho de Escola; 4 reuniões do Conselho de 

Ciclo; 20 reuniões da Comissão Própria de Avaliação; 1 Assembleia de pais e 

educadores; 7 Reuniões Periódicas de Avaliação Institucional do PPP; 3 reuniões da 

Família e Educadores; e reuniões de Conselho de Ciclo Final e 2 Seminários Temáticos. 

Nessa disposição chama atenção o evento Reuniões Periódicas de Avaliação 

Institucional (RPAI) e as 20 reuniões da CPA, o que garante a realização quinzenal da 

mesma e também porque, em certa medida, materializa a AI na escola.  

Adicionalmente a esta caracterização da escola também são apresentadas algumas 

atividades desenvolvidas e implementadas nessa unidade. 

2.1.4 Atividades complementares 

A escola dividiu em quatro áreas a implementação de projetos e programas que 

visam melhorar ou enriquecer o aprendizado e currículo da instituição, quais sejam: 

Acompanhamento Pedagógico (Reforço Escolar); Artes, Cultura e Educação 

Profissional; Educação em Direitos Humanos e Esporte e Lazer.  

Na área de Acompanhamento Pedagógico destacam-se as seguintes iniciativas: 

Letramento e Alfabetização; Reforço Escolar em Português e Tecnologias de Apoio à 

Alfabetização. Na área de Artes, Cultura e Educação Profissional, destacam-se os 

projetos: Banda Fanfarra, Percussão; Danças, Leitura e Teatro. Para a área de Educação 



68 

em Direitos Humanos, destaca-se o Projeto Direitos Humanos e Ambiente Escolar. Para 

a área de Esporte e Lazer destacam-se os programas de Ginástica Olímpica, Localizada, 

Aeróbica e Rítmica, Tênis de Mesa, Voleibol, Basquetebol, Handebol, Basquete de Rua 

e Natação. 

A matriz curricular da EMEF corresponde às especificações do Decreto Municipal 

15.712 de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a implantação do Ensino 

Fundamental com duração de 9 anos na Rede Municipal de Ensino de Campinas. A 

Matriz Curricular segue a base nacional comum presente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), dividindo-se pelo ensino de: Ciências, Artes, Educação Física, 

Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática. Está presente o ensino de 

Línguas Modernas, como o Inglês, e o ensino facultativo do Ensino Religioso.  

Ressalta-se ainda o destaque presente na Matriz quanto aos temas transversais do 

PCN apresentados sob a forma de projetos e durante as disciplinas, bem como os 

conteúdos referentes à Cultura e História Afro-brasileira. Destaca-se ainda a presença de 

maior carga horária semanal e letiva para as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, o que também pode ser comum a outras escolas visto que esses são os 

componentes curriculares considerados pelas avaliações externas que, segundo 

estudiosos, como Barretto (2014) e Sampaio (2014), têm induzido a composição dos 

currículos escolares.  

2.1.5 O cenário da escola nos anos pesquisados 

Pretende-se aqui apresentar um breve relato sobre o contexto da escola mediante 

as informações coletadas nos Projetos Políticos Pedagógicos dos anos de 2009 a 2014. 

A intenção é que estas informações possam ajudar a mapear e contextualizar as 

principais iniciativas da escola, contribuindo para a análise que será apresentada no 

capítulo seguinte, no qual será abordada a implementação da política de AIP.  

Como citado, no ano de 2007 a escola definiu como eixo do projeto pedagógico 

ser uma escola alfabetaletradora. E em 2008 expressam que esta definição teria êxito se 

esta intenção perpassasse todas as iniciativas da escola. Portanto, ser uma escola 

alfabetaletradora passou a ser o centro do PPP da escola. 

2009 foi caracterizado como um ano “negativamente atípico, tudo demorando 

mais a acontecer, principalmente a chegada dos profissionais às escolas” (PPP, 

2009,p. 6). Foi um ano marcado pelos trabalhos da recém-inaugurada CPA. 
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Nesse mesmo ano também tiveram início dois projetos que respondem 

diretamente ao eixo do PPP, são eles: Projeto αβ e Escritos Diários, e houve a 

ampliação do Projeto Biblioteca, com objetivo de “continuar o processo de transformar 

a biblioteca num centro de referência cultural para toda a comunidade escolar, 

possibilitando leitura, reflexão, informação e prazer pelo conhecimento” (CAMPINAS, 

PPP, 2009, p .413). 

Os espaços/tempo escolares destinados a planejamento e formação docente, como 

Carga Horária Pedagógica (CHP), Trabalho Docente Individual (TDI), Grupo Estudo 

Temático (GT) e Projeto Pedagógico Diferenciado (PPD) têm como foco os temas: 

alfabetização e ciclos. Foram definidos os pressupostos teóricos e as estratégias 

norteadoras das práticas docentes, buscando fazê-los convergir com o PPP da escola. 

Houve preocupação com a questão da interdisciplinaridade: “Há a necessidade de afinar 

cada vez mais o trabalho das diferentes disciplinas, antes de pensarmos num trabalho 

interdisciplinar ou por metodologia de projetos, que vise um fazer e pensar mais 

coletivo, estamos começando a trilhar este caminho” (CAMPINAS, PPP, 2009, p. 100). 

O PPP foi avaliado na Avaliação do Projeto Pedagógico (AVP) nos espaços de 

formação e nos colegiados da escola: TDCs, nas reuniões pedagógicas, nos GTs, nos 

Conselhos: “Na AVP: 41 professores apontaram uma mudança e alguns a detalharam, 

enquanto 11 penderam para ausência de uma mudança. Temos tempo...” (CAMPINAS, 

PPP, 2009, p. 316). A AVP e a CPA sugerem: reestruturação do Projeto Escola Limpa 

(que futuramente será coordenado pela CPA) e campanhas contra todos os outros 

desperdícios e desarmonias: “Isso não é perfumaria, a escola, de uns anos pra cá, com 

muito trabalho, está bonita e precisamos mantê-la assim” (CAMPINAS, PPP, 2009, 

p. 318). 

Os conselhos da escola apontaram uma questão a ser perseguida por todo o ano: 

“há um número grande de alunos que desperdiça, literalmente, as 4 poucas horas a que 

tem direito; ou porque se ausentam muito da escola ou porque venha pra cá e se recuse a 

fazer as atividades propostas pelo professor” (CAMPINAS, PPP, 2009, p. 318). A 

escola declarou realizar monitoramento das avaliações externas: Prova Brasil, Provinha 

Brasil, Prova Campinas. 

Em 2010, o eixo do Projeto Pedagógico (Escola αβletradora) foi mantido e 

identificaram-se mudanças: foram elencadas nove rotinas alfabetaletradoras “para serem 

trabalhadas por todos os professores na sala de aula, em todas as suas turmas e para ser 
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permanentemente avaliado: nos TDCs, nas reuniões pedagógicas, nos GTs, nos 

Conselhos” (CAMPINAS, 2010, PPP, p. 11). 

Houve uma mudança na avaliação pedagógica: “as metas para ampliar o IDEB 

são trazidas para junto das nossas outras metas e da AIP e para os processos de 

avaliação do PPP” (CAMPINAS, 2010, PPP, p. 4).  

A Secretaria Municipal de Educação informou sobre projeto para extinguir o 

período intermediário da unidade, fato que gerará, no ano seguinte, certa conturbação na 

escola. 

Em 2011, foram estipulados os objetivos da escola relativos à avaliação:  

avaliação de todos na escola, questões disciplinares levadas ao 

Conselho de Escola como reza a resolução de elaboração do PPP; 

pensar e elaborar as metas que estipularemos e levaremos para a 

apreciação/negociação na CPA; avaliar e continuar investindo nas 

práticas pedagógicas que deram certo”. É realizada avaliação do PPP 

pelos educadores mediante 4 questões: O que está bom? O que está 

ruim? O que pode melhorar? Quanto mais me aproximei dos objetivos 

do nosso PPP (ser uma escola alfabetaletradora)? (CAMPINAS, 

PPP, 2011, p. 40-41). 

Vivemos um momento em que a avaliação está posta interna e 

externamente. Precisamos cada vez mais discutir, afinar e promover 

momentos de avaliação. Ideias: discutir com os professores o 

questionário que foi elaborado pelos alunos representantes para avaliar 

a escola; elaborar provas conjuntas de todas as disciplinas para os 

alunos de 5º ao 9º. Monitoramento dos resultados da escola na Prova 

Brasil, Provinha Brasil, Prova Campinas” (CAMPINAS, PPP, 2011, 
p. 65). 

Houve um movimento de construção coletiva dos objetivos curriculares para o 

ensino fundamental promovido pela SME desde 2009. A participação dos educadores 

da E.M.E.F foi efetiva. “Sobretudo por conta do grande número de professores de nossa 

unidade escolar que faz parte dos GFs (Grupos de Formação) e das inesgotáveis 

discussões (nos TDCs e outros momentos coletivos) acerca dos documentos e propostas 

enviados pela SME” (CAMPINAS, PPP, 2011, p. 81). 

Foram apontados como destaques das ações pedagógicas: ensino de flauta, 

Pavanattur (turismo cultural educadores da escola e comunidade), apresentação cultural 

dos alunos, as estratégias didáticas estipuladas no ano anterior relativas à alfabetização e 

letramento; acrescentaram um item às estratégias: avaliação permanente. 

Houve ampliação dos projetos pedagógicos da escola em relação ao ano anterior. 

Os projetos em continuidade (Alfabeta, Biblioteca, Brinquedoteca, Conselho de Alunos, 

Clube do Livro, Coordenação de Ciclo, Escola Limpa, Grupo de Trabalho por ano/série 
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e Uso do computador como instrumento de ensino), e os novos: A escola e o 

adolescente em situação de risco; Arte, técnica & comunicação; Correção das produções 

escritas dos alunos de 6º ano; Cozineth; GTs de Teorias Pedagógicas e Xadrez), 

realizados com ou sem Hora Pedagógica (HP). Há aqueles projetos que são realizados 

pelo Mais Educação/FNDE/Conta Escola, como a Fanfarra. E outras atividades como 

ginástica rítmica, grafite, capoeira, dança e teatro. 

Inovação: Conselho de Alunos. “Estamos todos animados, este parece ser um ano 

muito mais produtivo em termos de avaliação. Além da nova composição e novo foco 

da CPA, temos o Conselho de Alunos também bastante animado em ver a escola se 

avaliando. Inclusive eles já propuseram um instrumento para tanto, sobre o qual nos 

debruçaremos, na CPA” (CAMPINAS, PPP, 2011, p. 188).  

Em relação à SME, a escola teve ciência que a Secretaria retomaria discussões 

sobre avaliação e currículo; a partir de 2010, a SME começou a sinalizar que teriam que 

se dedicar a problemas eminentemente pedagógicos. 

Foram registradas queixas à SME quanto aos recursos materiais da escola e 

retirada de entulhos e também à falta de pessoal do quadro do magistério e apoio 

operacional. 

Teve início a reforma da quadra. 

Em 2012: 

Fechamos o período intermediário. Temos, hoje, problemas que já 

pressentíamos que teríamos: a quadra não está pronta, as crianças e 

adolescentes não têm espaço adequado para fazer educação física; 

todas as salas estão ocupadas no período da tarde, não havendo espaço 

para uma reunião ou um trabalho diferenciado; pela manhã, há uma 

sala vazia, mas organizada para aula à tarde e, ao seu lado, ocorre uma 

das aulas de educação física – ou seja, não se pode fazer outro tipo de 

atividade ali. Além disso, como nem todas as nossas salas têm a 

mesma metragem, há turmas que estão muito mal acomodadas, 

prejudicando ou dificultando o trabalho pedagógico que temos que 

realizar! Refiro-me aos primeiros anos, por exemplo... O mais triste é 

que nossa luta para evitar estes problemas foi absolutamente solitária: 

DEPE, CEB e NAED Sudoeste mostraram-se favoráveis ao 

fechamento do período intermediário, não importando a qualidade 

desta uma hora a mais a ser oferecida aos nossos alunos e os 

problemas dela advindos. E muitas vagas negadas porque não temos 

como oferecê-las... Nada contra o fechamento do período, muito pelo 

contrário, tudo contra o momento e as condições em que ele 

aconteceu! (CAMPINAS, PPP, 2012, p. 6). 
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EDUCADORES 

TRABALHANDO 

EM 

CONDIÇÕES 

PRECÁRIAS 

Imagem da contracapa do PPP (CAMPINAS, PPP, 2012, p. 7) 

Para tentar minimizar estes problemas, investimos em equipamentos: 

mesa para tênis (de mesa), mesa de pebolim, cama elástica, petecas, 

quebra-cabeça, Banco Imobiliário, Cara-a-cara. Mas, estamos 

distantes de oferecer condições mínimas de trabalho para que o ensino 

e a aprendizagem possam acontecer a contento. Chega a ser irônica, a 

situação: antes do fechamento do período intermediário, e, sobretudo 

antes da reforma da quadra, brigávamos para que os alunos viessem 

fora do horário para frequentar as aulas... agora temos todos os alunos 

fazendo a aula e nenhum espaço para oferecer. Perdemos 3 projetos: o 

Grafite, a Cenografia e a Capoeira, inclusive por falta de espaço. Com 

o fechamento do período intermediário não podemos mais realizar 

todos os TDCs num mesmo dia, 2ª. feira, o que era ideal. 

(CAMPINAS, PPP, 2012, p. 49) 

Foi realizada a avaliação do PPP utilizando a Análise S.W.O.T. (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities e Threats), uma ferramenta que permite identificar as Forças 

e Fraquezas da organização social, extrapolando então Oportunidades e Ameaças 

externas. 

Ainda em 2012,  

Após várias discussões coletivas e sempre com o intuito de realizar 

um trabalho pedagógico cada vez mais coeso em nossa unidade 

escolar, realizamos uma ação avaliação única (PROVANATTI), 

composta por 03 questões objetivas de cada conteúdo curricular, 24 no 

todo, e uma proposta de escrita. A PROVANATTI foi realizada em 

dois momentos, cada qual no final do 1º e 2º semestres. Os resultados, 

apesar de os critérios terem sido rígidos, foram satisfatórios. Talvez 

um IDEP (Índice de Desenvolvimento da Educação Pavanáttica). Mas 

as discussões aqui na escola acerca do tema estão apenas por começar. 

Além disso, mesmo que seja uma proposta audaciosa, temos o intuito 

de criarmos um Índice próprio da nossa escola. Considerando as 

peculiaridades de nossa comunidade escolar. Mesmo porque nossa 

ideia vai ao encontro do que estabelece o art. 26 da Carta Magna 

Educacional, a LDB: “Os currículos do ensino fundamental e médio 

devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. Talvez um IDEP 
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(Índice de Desenvolvimento da Educação Pavanáttica) (CAMPINAS, 

PPP, 2012, p. 63). 

No PPP há citações sobre a CPA, porém deixam de constar aqui por serem 

matéria de análise nos capítulos a seguir. 

Às estratégias didáticas estipuladas no ano anterior relativas à alfabetização e 

letramento, acrescentaram um item: Priorizar o trabalho em grupo de alunos. 

Projeto novo: Acesso Pré-Vestibulinho.  

Continuava a falta de pessoal do quadro do magistério e apoio operacional. 

Em 2013:  

2013 é um ano especial para a nossa escola porque começamos o ano 

já podendo utilizar a quadra coberta (reforma de 2011) para a 

educação física e outras duas salas. Ainda estamos distantes do 

desenho ideal de escola, até porque, tendo um pouco mais de espaço, 

as demandas antes retraídas agora afloram e nos deixam de novo com 

problemas de espaço: onde bem acomodar tantos projetos e trabalhos 

diferenciados? Começamos o ano, que carrega bons prenúncios: mais 

e melhores espaços pedagógicos, continuidade nos nossos propósitos e 

ações para prosseguir fazendo com que nossos alunos leiam, escrevam 

e ajam no mundo de forma cada vez melhor para si e para a 

coletividade, num trabalho mais afinado com a CPA, mais 

representativa do que nunca. (CAMPINAS, PPP, 2013, p. 7)  

Como ocorre todo ano, avaliamos e retomamos o PPP e alinhamos 

quanto ao propósito de ser escola alfabeletradora. (CAMPINAS, PPP, 

2013, p. 62) 

E em 2014: 

Para 2014, o cenário ficou ainda mais complicado: pela manhã 

tivemos que abrir uma terceira turma de 1º. Ano, ocupando a sala 11, 

o que amplia as nossas necessidades por espaço; e, desde 2013, temos 

nos deparado com a diminuição dos repasses de verbas, o que reduz 

em muito o nosso poder de compra. Temos uma lista grande de 

materiais, equipamentos e melhorias a fazer na escola e nada de 

dinheiro... Então, ao longo do ano vamos escolhendo as expressões 

pra justificar as impossibilidades todas: pindaíba, mar de dívidas... 

Infelizmente a solução para esses dois grandes problemas está fora da 

escola, questões sobre as quais não temos nenhum gerenciamento, nos 

cabendo lutar por ter mais e administrar o pouco espaço e o dinheiro 

escasso. (CAMPINAS, PPP, 2014, p. 7) 

(...) Recebemos um grande número de pedidos de transferência para 

nossa escola, de crianças provenientes de outros estados, cidades e 

bairros. Cientes de nossa responsabilidade de manter aluno na escola, 

desde que seja da nossa área de abrangência, nossas salas de ciclos I, 

II, III e IV continuam lotadas, prejudicando profundamente a 

qualidade de ensino. (...) Felizmente, houve aumento na demanda do 

EJA. (CAMPINAS, PPP, 2014, p. 85) 
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Sobre os coletivos e os órgãos de representação:  

Continuamos com o mesmo tipo de trabalho relacionado aos 

coletivos”. Nossa diretora, acha que foi a melhor CPA de todos os 

tempos. A sequência de reuniões é muito importante. Temos o 

compromisso e as presenças. Houve trocas de alunos por vários 

motivos. Em resumo, a CPA nos remete e se alimenta do Conselho 

dos Alunos. E, ao mesmo tempo, CE e CPA, juntos, nos dão 

mobilidade e boa representação. Somos festeiros, temos muito a 

comemorar, sempre. Na CPA não poderia ser diferente. 

(CAMPINAS, PPP, 2014, p. 399) 

A escola avalia os Projetos implementados ao longo dos últimos 5 anos. 

Para que todas essas informações fossem obtidas e constassem como dados aqui 

organizados, seguiu-se parte do método desta pesquisa com procedimentos 

diversificados. No próximo item estão relatados tais procedimentos que já fornecem 

também várias pistas relativas ao conteúdo dos próximos capítulos. 

2.2 Os procedimentos de pesquisa adotados 

2.2.1 Observação: no cotidiano escolar e nas reuniões da CPA 

Segundo o conceito de avaliação iluminativa, a eleição de táticas de investigação 

não se faz tendo como base uma doutrina de investigação, mas da escolha da melhor 

técnica para cada caso; o problema determina os métodos utilizados, e não o contrário. 

Da mesma maneira nenhum método, implícitos os seus limites, deve ser utilizado de 

forma única ou isolado, diferentes técnicas devem ser empregadas para aclarar um 

problema. 

Hamilton e Parlett (1989) postulam que há três estágios característicos da 

avaliação iluminativa, como um sistema que compreende três níveis: a observação, a 

investigação profunda e a explicação, sendo que o objetivo da investigação se 

concretiza progressivamente e se concentra nos problemas que surgem. Desta forma, a 

observação da escola pesquisada não se baseou num roteiro prévio que buscava 

respostas na realidade, embora estivesse fundamentada no uso que já havia sido 

proposto como foco e já houvesse informações de base sobre o processo de avaliação na 

escola a partir da SME de Campinas. A opção foi oposta: vivenciar a escola e a partir de 

situações concretas elaborar e incrementar os questionamentos, tendo em vista portanto 
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o objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo. A adoção desta técnica permitiu 

a elaboração de perguntas mais precisas, sistemáticas e seletivas. 

Durante a coleta de dados foi importante não perder de vista a finalidade da 

investigação. Para estes estudiosos, um pesquisador deve agir como os antropólogos 

sociais:  

al igual que ello, no intentan manipular, controlar o eliminar variables 

de la situación, sino que toma como un hecho el complejo cuadro que 

encuentra. Su tarea principal es desenredarlo; aislar sus características 

importantes; trazar los ciclos de causa-efecto y entender las relaciones 

entre creencias e prácticas y entre esquemas de organización y 

reacciones de los individuos (HAMILTON E PARLETT, 1989, 

p. 457). 

Os primeiros momentos do trabalho de campo ocorreram nos dias 21 de 

novembro e 5 de dezembro de 2013 e prosseguiram durante o primeiro semestre de 

2014, momentos muito interessantes e produtivos nos quais o objetivo foi o de 

familiarizar-me com a escola e com a situação que estava estudando.  

Nesse período, foram feitas nove visitas com periodicidade quinzenal à escola, 

com tempo médio de permanência de 5 horas diárias, tendo como objetivos observar o 

cotidiano da escola tentando identificar evidências nas relações sociais entre os agentes 

da escola, sendo que a circulação se deu nas áreas comuns da instituição e nas reuniões 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não se buscou observar as salas de aula. 

No cotidiano escolar 

Priorizou-se observar os momentos de interação dos agentes no cotidiano, na 

dinâmica da escola, nos espaços comuns de circulação, tentando perceber como os 

conflitos ou as solicitações eram tratados. Como afirmado, à medida que as situações 

eram vivenciadas os questionamentos surgiam: Qual o tom da interlocução entre os 

agentes da escola (secretárias, merendeiras, agentes de limpeza, vigia, docentes, equipe 

gestora) considerando seus cargos e funções, e destes com alunos e seus responsáveis? 

Qual a natureza dos argumentos nos momentos que exigiam repreensão ou negativa de 

algo? Quais encaminhamentos eram dados às demandas de pais e de alunos? Qual a 

relação da equipe gestora com os professores, pais, alunos e profissionais de apoio ao 

serviço escolar? 

O ambiente escolar é, por definição, um ambiente no qual a agitação e a 

efervescência fazem parte, e quando elas faltam podem indicar algo. Na EMEF pôde-se 
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apontar que há uma dinâmica típica: movimento de alunos, professores, funcionários, 

integrantes da equipe gestora, vigia, familiares, principalmente mães e irmãos de alunos, 

nos tempos e espaços da escola. Os momentos de observação permitiram constatar um 

dinamismo próprio de unidades de educação básica, que atendem a uma razoável 

demanda com quase 750 alunos, conforme dados do Censo Escolar (BRASIL, 2013). 

Ademais, na escola são desenvolvidos vários projetos, realizadas reuniões periódicas de 

docentes em horários de formação, reuniões de conselhos de ciclos, de alunos e da CPA, 

entre outras, o que torna esse ambiente bastante vivo.  

Nos momentos de observação notou-se que as formas de tratamento são 

respeitosas e gentis, as pessoas, independente de função ou cargo, cumprimentam-se e 

se abraçam. Notou-se que a hierarquia está estabelecida, pois os encaminhamentos das 

questões e problemas cotidianos eram remetidos a quem de direito; no entanto, pelo que 

pôde ser observado, a posição hierárquica não inibe o estabelecimento de relações 

cordiais e de aproximação entre as pessoas.  

Fazendo alusão a este aspecto, foi selecionado no PPP da escola no item: “A 

escola, segundo a equipe gestora”, o seguinte depoimento da diretora: 

Pensar nossa escola, como uma realidade global, sendo que tudo está 

relacionado a tudo, de maneira direta ou indiretamente, havendo uma 

rede de situações interligadas... isto me reporta à dinamicidade da 

realidade da escola como um todo, que é construída socialmente por 

toda a equipe, com suas diferentes concepções de ser humano e de 

mundo. Desse modo, temos um ambiente socialmente intenso, com 

pessoas diferentes, cujos comportamentos são dinâmicos, cujas 

competências, habilidades e talentos de cada um podem ser 

coordenados, mas não controlados. Li em algum lugar, não me lembro 

onde, que o controle cerceia e a orientação impulsiona... 

Nas reuniões, nós temos pensado, rido, comido, registrado, dado nós, 

desfeito nós, discutido, temos feito tudo... menos ‘descurtido’. Eu 

acredito, e sinto que os professores também, nos rumos que traçamos 

coletivamente. Esse excesso de GTs28 é uma resposta à falta que eles 

fizeram até 2007! Os GTs e TDs são os lugares pedagógicos onde 

podemos tudo, aí é só sair e ganhar a sala de aula, a quadra, a sala de 

projetos, o refeitório... Só?!! Não só, junto, e com muito trabalho. 

A tal gestão democrática e autonomia do professor serviam somente 

para preencher as páginas do PPP, mas na prática mesmo, o professor 

não passava de um executor de tarefas e o aluno de um cliente. Aqui 

não, é tudo muito diferente disso. A escola respira, tem vida. Eu chego 

e as pessoas me falam oi e dão beijo, chamo os pais para uma 

                                                           
28 Os docentes que atuam na rede municipal de Campinas contam com espaços/tempo escolares 

destinados a planejamento e formação docente, como: Carga Horária Pedagógica (CHP), Trabalho 

Docente Individual (TDI), Grupo Estudo Temático (GT) e Projeto Pedagógico Diferenciado (PPD). 
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conversa e eles vêm, converso com os alunos e eles, na maioria das 

vezes, admitem o próprio erro, os professores não se pegam no TDC, 

temos, enfim, um ambiente muito bom de trabalho. Estou aprendendo, 

dia após dia, o que é trabalhar em equipe. Abreviar essa distância 

entre o que pensamos e o que fazemos é nossa meta, coletiva 

(CAMPINAS, PPP, 2009, p. 298-300). 

É importante dizer que o foco da observação não foi o ambiente físico e sua 

ocupação; no entanto, dois aspectos chamaram atenção: a presença dos projetos da 

escola é notória, como: Reforço escolar em Língua Portuguesa, Biblioteca Aberta, 

Banda de Fanfarra e Grafite e os arranjos que são feitos nos espaços da escola para 

atender a demanda. Pelo que foi observado, a cooperação entre a equipe gestora e as 

funcionárias do apoio parecem ser fundamentais para que o organismo seja dinâmico, 

mas não caótico. 

Nas reuniões da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

Este ambiente escolar é particularmente interessante para a observação, pois as 

discussões se dão entre os participantes sendo proporcionado à pesquisadora 

acompanhar in loco todo o movimento, as dinâmicas estabelecidas na reunião, as regras 

peculiares do grupo, as denotações das expressões utilizadas, enfim, uma gama de 

características subjacentes existentes nas relações interpessoais, diferentemente de 

momentos mais formais, como as entrevistas. 

De acordo com a Resolução SME Nº 05/2008, Art. 3º (CAMPINAS, 2008), a 

CPA é a instância na qual a avaliação institucional se materializa. Cabe a essa 

Comissão, a partir das prioridades estabelecidas coletivamente e elencadas no Plano 

Escolar/Projeto Pedagógico, assumir a condução do processo de Avaliação Interna na 

Unidade Educacional. Tendo esta informação foi importante ratificar junto à assessora 

de Avaliação Institucional Participativa da SME e a direção da escola se este espaço 

cumpria de fato este papel e se havia outros espaços institucionais da escola que 

deveriam ser observados, tendo em vista o intuito desta pesquisa. Ou seja, o objetivo era 

ter garantias de que diante do que está estabelecido, pela política e pela organização da 

escola, o espaço de observação é a CPA. No entanto, é importante notar que há outros 

espaços de participação instituídos na escola: o Conselho de Escola e o Conselho de 

Alunos. 

Durante as nove reuniões procurou-se observar: i) a disposição física dos 

segmentos no espaço da reunião, se os segmentos de dispunham de forma agrupada com 
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professores de um lado, alunos de outro, pais e equipe gestora, em outro espaço; ii) a 

forma como o tratamento pessoal entre os membros se expressava, se cordial, formal ou 

informal; iii) os termos utilizados principalmente para dar exemplos ou ilustrar algo, se 

denotavam respeito, sobriedade ou preconceito; iv) se havia por parte dos diferentes 

segmentos menção ao modo como os conflitos eram resolvidos e que relação isso 

poderia ter com a AIP; v) se a participação dos segmentos se dava de forma equânime 

ou se havia uma polarização/concentração das atenções em determinados atores.  

Sobre os dois focos de observação (no cotidiano escolar e nas reuniões da CPA), 

cabe ressaltar que não houve nenhum impedimento ou dificuldade colocada pelos 

profissionais da escola ou pelos demais agentes que lá atuavam em relação à presença 

da pesquisadora nas dependências da escola ou nas reuniões da CPA. 

Houve outro momento de observação, pontual, ocorrido no início de 2014: a 

reunião de planejamento pedagógico. Nessa ocasião foi importante notar a discussão 

sobre o PPP da escola, o quão vivo e referência este documento foi para o coletivo de 

educadores da escola, quais os argumentos dos educadores em relação à avaliação que 

fazem sobre os alunos e o trabalho pedagógico que tem sido desenvolvido e quais as 

expectativas de mudança para o ano de 2014. Observar como a equipe da escola 

recepcionou os professores novos e a declaração desses de que a escola é uma referência 

positiva na rede, também foi relevante. 

O produto apreendido nesses procedimentos de observação fundamentará a 

análise que será realizada posteriormente sobre a materialização dessa política na 

escola.  

2.2.2 Consulta documental 

De acordo com Hamilton e Parlett (1989, p. 461) as inovações não surgem sem 

aviso prévio, são precedidas por atos legais, estabelecimentos de pressupostos, planos 

diretivos, registro de debates etc. Reunir estes materiais proporciona uma perspectiva 

histórica de como foi elaborada a inovação por diferentes ângulos. O estudo dos 

documentos possibilita o conhecimento, a exposição de aspectos que de início não estão 

desvelados e apontar frentes para novas investigações, assim como contribuir para 

aprofundar o nível de questionamento e de análise. 

A base documental para este estudo foi composta de documentos provenientes de 

duas fontes: a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a própria EMEF. Os 
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documentos provenientes da SME foram coletados junto à Assessoria de Avaliação 

Institucional e são, na sua maioria, atos legais que estabeleceram as bases da política e 

instruções para sua implementação, além de registros variados, como comunicados e 

pautas de encontros. Este procedimento de pesquisa teve como intuito conhecer as bases 

legais da política de AIP, os pressupostos pedagógicos da proposta, os marcos de 

implementação dessa política, identificar a natureza da contribuição do Laboratório de 

Observação e Estudos Descritivos (LOED) na parceria com a SME e os mecanismos 

que regem a AIP na escola, conforme já relatado anteriormente. 

A busca pelos documentos na e da escola tiveram o sentido de verificar o que a 

escola recebeu de subsídios do órgão gestor para implementar a política, quais as 

orientações eram previstas para que a escola materializasse a política e a quem se 

destinavam tais prescrições. Outra preocupação era identificar se a escola havia 

(re)elaborado ou adaptado à sua maneira as orientações e normas gerais (LIMA, 2008). 

É importante dizer que em relação à aquisição dos documentos na EMEF houve 

certa dificuldade. O acervo de documentos não se apresentou de modo muito 

organizado, o que dificultou o acesso ao material para pesquisa. É essencial ressaltar a 

relevância desses registros para a organização das instituições escolares, muito embora a 

solicitude dos segmentos e da equipe gestora tenham sido importantes para o andamento 

da pesquisa. 

Esse material documental foi todo copiado para efeito das análises que compõem 

os próximos capítulos. 

2.2.3 Entrevistas semiestruturadas 

Conhecendo o histórico da política, os fundamentos legais que a sustentam e os 

conteúdos da proposta, e já tendo observado nove reuniões da CPA, aprofundaram-se os 

estudos sobre como a política de AIP foi implantada e como se traduziu e se 

materializou na escola. Para reunir dados e impressões iniciais sobre a implementação 

da política na rede de ensino e na escola, a fim de subsidiar a investigação sobre esse 

tema, fez-se necessária a realização de algumas perguntas para a orientadora pedagógica 

e para a diretora da escola, assim como para a assessora de AIP da SME. A entrevista 

como técnica de investigação tem o potencial de conhecer o ponto de vista dos sujeitos; 

no caso, a escolha foi intencional, considerou os diferentes espaços de atuação de cada 

um (escola e SME), obtendo, portanto, diferentes percepções e informações sobre o 
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objeto. Adotou-se a modalidade semiestruturada para entrevista, pois esta permite uma 

abordagem mais aberta e prolixa, objetivando conhecer a percepção, os problemas, as 

expectativas dos entrevistados e também porque está concernida no enfoque da 

avaliação iluminativa. 

De posse de todas as informações obtidas com tais procedimentos, teve início o 

trabalho analítico. Para tanto, tomou-se como base de organização e análise dos dados 

os principais conceitos, quais sejam os de Regulação, Qualidade Negociada, Controle 

Social e Circularidade, expostos no capítulo a seguir com os demais fundamentos. 
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CAPÍTULO 3: HISTÓRICO E FUNDAMENTOS DA AÇÃO 

POLÍTICA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

PARTICIPATIVA (AIP): primeiras ações  

Nesse capítulo apresentam-se os dados sobre o contexto educacional de 

institucionalização da AIP, os antecedentes a essa medida de avaliação, a geração da 

mesma e o processo de deflagração como ação política para a rede municipal de 

Campinas e, na sequência, os fundamentos que nortearam a política de AIP. 

O roteiro traçado apoiou-se na proposta de avaliação iluminativa de Hamilton e 

Parlett (1989) quanto ao enfoque na descrição e na interpretação, considerando os 

contextos nos quais as inovações educativas são desenvolvidas, para responder ao 

objetivo específico relativo a detectar as ações promovidas pelas instâncias responsáveis 

para implantação de ação política de avaliação institucional e as questões subsidiárias da 

problematização central deste estudo: Quando foi criada a AIP? Quando foi 

institucionalizada para as escolas? Como se caracteriza? Quais suas bases e conceitos? 

Como foi realizada a implementação dessa ação política por parte da Secretaria 

Municipal de Ensino (SME)? Quando foi implantada nas escolas? Quais condições 

subsidiaram a implementação da avaliação institucional nas escolas? Quais os principais 

focos/objetivos (indicadores) propostos? 

Trata-se de parte dos estudos realizados com base documental, já referido no 

capítulo anterior. 

Para este propósito, adotou-se como base duas publicações29 que a Secretaria 

Municipal de Educação de Campinas lançou nos anos de 2009 e 2012. A pesquisa dos 

atos legais do executivo municipal que dispõem sobre AIP ou reverberam nessa política 

também foram importantes para obtenção de maiores informações sobre a 

implementação da avaliação institucional como ação política na rede de ensino.  

3.1 Contexto de constituição: antecedentes 

Nesse item estão apresentadas as primeiras iniciativas e os passos seguintes que 

definiram a institucionalização da política de AIP na rede de Campinas. O objetivo é 

                                                           
29 As publicações do executivo citadas são: Sordi e Souza, 2009; Sordi e Souza 2012. 
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apresentar os marcos da implantação para a implementação da política. Responde-se, 

assim, a questionamentos relativos ao primeiro objetivo específico desta pesquisa 

referente à implantação da ação política por parte da SME. 

De acordo com Andrade, Diretor do Departamento Pedagógico (DEPE/SME) e 

Souza (2009), assessora do projeto de Avaliação Institucional Participativa da SME, o 

objetivo inicial era: “fazer da escola um local de discussão coletiva sobre os 

compromissos que ela assume, sobre os problemas que ela tem, sobre as dificuldades 

que enfrenta para conseguir mais qualidade” (ANDRADE e SOUZA, 2009, p. 53). 

Percebe-se que nesta formulação não fica claro se a qualidade seria advinda dos 

próprios recursos da escola, num esforço intrínseco, pois a ideia da responsabilidade 

bilateral, um dos fundamentos desta política para a construção ou garantia de patamares 

mais elevados de qualidade, naquele momento não estava posta para os administradores. 

Em decorrência desse objetivo, a SME, em 2002, buscou assessoria do 

Laboratório de Observação e Estudos Descritivos (LOED) da Faculdade de Educação 

da Unicamp30 e iniciou uma série de discussões com a rede de ensino para o 

desenvolvimento de um sistema de avaliação participativo.  

No artigo “Avaliação Institucional na rede municipal de Campinas: Recuperação 

das Marcas”, Andrade e Souza (2009) sublinham que havia antecedentes na política 

educacional que proporcionaram a implementação da AIP na rede de Campinas: 

A implantação de uma Avaliação Institucional Participativa iniciou-se 

muito antes deste processo desencadeado em 2002. A rede municipal 

possui um longo percurso histórico de constituição de espaços e 

tempos pedagógicos, de autonomia financeira e desenvolvimento de 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). O estabelecimento dessas 

condições foi importante para a implementação da Avaliação 

Institucional. (ANDRADE e SOUZA, 2009, p. 54). 

De fato, a portaria Nº 1163/1990 da SME/Campinas instituiu a elaboração de 

Projeto Pedagógico nas escolas municipais, no qual estabeleceu a conjunção dos 

seguintes aspectos: autonomia/responsabilidade; diretrizes SME/identidade local; 

                                                           
30

 Esta parceria foi sendo alterada ao longo dos anos e permanece até hoje. O Laboratório de Observação 

e Estudos Descritivos - LOED se constituiu desde 1986, tendo sido reconhecido oficialmente como 

Laboratório em 1990. Subdivide-se internamente em linhas de pesquisa. Desde sua criação, procura 

desenvolver pesquisa voltada para o registro e análise de experiências educacionais, principalmente a 

compreensão da realidade da sala de aula, na rede de ensino. Sua área temática compreende Ensino, 

Avaliação e Formação de Professores. Conta com o apoio financeiro das agências de fomento (Fapesp, 

Cnpq, INEP, Faep\Unicamp) para os projetos conduzidos no grupo. Conta hoje com um laboratório 

constituído a partir de financiamento da Fundação Ford onde são realizados estudos tanto qualitativos 

quanto quantitativos. Para saber mais visite: <http://www.fe.unicamp.br/loed/index.html>. Acesso em: 

20/12/2014. 
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educação cidadã/transmissão do conhecimento científico e o planejamento como algo 

coletivo e a necessidade de avaliação sobre o que a escola deveria propor em seu PPP. 

Além disso, o ato legal promulga a participação de vários atores para construção de um 

projeto único que oriente os esforços da escola: 

O PPP abrange todas as propostas e ações da Unidade Educacional, 

envolvendo todos os que dela participam: os alunos, a família, a 

comunidade e sua cultura, professores, funcionários, pessoal 

administrativo, pedagógico e especialistas da Saúde e da Assistência 

Social (CAMPINAS, 1990). 

Cabe observar que o Projeto Político Pedagógico das escolas passa a ser exigência 

legal apenas seis anos depois, a partir de 1996, prevista na LDB n° 9394. 

Outra medida estabelecida pelo executivo foi o Regimento Comum das Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental (CAMPINAS, 1992) que em seu capítulo I, artigo 

29, estabelece a AI nesses moldes: 

A avaliação institucional é realizada, pelo menos, anualmente, através 

de procedimentos internos e externos, objetivando a observação, a 

análise, orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos 

didáticos, pedagógicos, administrativos e financeiros da escola 

(SORDI e SOUZA in CAMPINAS, 2009, p. 54). 

Desses dois atos emergem duas possibilidades para análise. A primeira diz 

respeito a relacionar a implementação da política com os fundamentos que a 

estabelecem. Como apresentado no item anterior, o PPP é a base para que a política de 

AIP se concretize. Nesse sentido, a promulgação da portaria contribui para a 

materialização do fundamento preconizado.  

Outra questão que está no mesmo bojo é a de procurar identificar, na execução da 

política, alinhamento com os pressupostos que a sustentam. Nesta direção, os 

procedimentos que envolvem AIP necessitam de sistematicidade, de dinâmica que 

favoreça mudanças e adoção de outra lógica de funcionamento escolar. Assim, observa-

se no ato que estabeleceu a política no Regimento Escolar a AI como algo pontual e, 

portanto, não sistêmico. Infere-se que, nesse momento, a administração municipal 

poderia não ter clareza sobre a matriz dessa nova proposta de Avaliação, pois a própria 

assessoria do LOED fez uma previsão de dez anos após esses atos para o 

desenvolvimento dos trabalhos. Tornar a AIP algo transversal aos processos escolares é 

algo que persistiu nos atos seguintes do executivo. Supõe-se que, nesta etapa do 

processo de construção da política, década de 1990, compreendia-se que a AI (no 
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Regimento, sem o P) deveria se limitar a realizar um balanço dos trabalhos educacionais 

realizados e dos insumos disponíveis e necessários ao intento escolar, semelhante à 

caracterização que Keim (1997) e Utzig (2011) realizaram sobre as experiências 

advindas do ensino superior. As ações adotadas posteriormente é que deram outro 

contorno e outra finalidade à AIP. 

A partir desse momento, oficialmente instituídos os princípios de planejamento e 

de avaliação, houve determinadas medidas legais que visavam instituir os tempos e os 

espaços necessários ao PPP.  

O Estatuto do Magistério, Lei Nº 6.894/91, artigo 77,31 instituiu dois diferentes 

tempos pedagógicos extraclasse: duas horas/aula na escola, denominado de Trabalho 

Docente (TD)32, e três em local de escolha do docente, para atividades correlatas ao 

exercício do magistério:  

Artigo 77 - O trabalho docente extra-classe é um tempo remunerado 

de que disporá o docente para desempenhar as atribuições inerentes às 

suas atividades, de acordo com o Projeto Pedagógico da Unidade 

Educacional, devendo ser cumprido fora do período de regência de 

classe e destinado a:  

I - Atendimento de dúvidas de alunos, aulas de reforço, atividades 

educacionais e culturais com os alunos, reuniões de integração e de 

esclarecimentos com os pais, reuniões de integração pedagógicas e 

administrativas com o corpo docente, direção, especialistas e 

funcionários, projetos relacionados com o trabalho docente e 

coordenação de área de conhecimento ou atividade. 

II - Preparação de aulas em hora e local de livre escolha do docente. 

§ 1º - O trabalho docente extra-classe do inciso I deverá ser planejado 

no início do ano letivo, ocasião em que o docente apresentará seu 

plano de trabalho, constando as atividades e formas de cumprimento. 

O plano de trabalho será analisado pela equipe de especialistas da 

Unidade Educacional e cujo parecer deverá ser analisado e aprovado 

pelo Conselho de Escola, ficando a cargo da direção o controle de sua 

execução (CAMPINAS, 1991).  

Seis anos depois, a portaria Nº 98/1997 ressignificou o tempo destinado ao 

trabalho docente (TD) que, em 200333 passou à denominação de Trabalho Docente 

                                                           
31 Disponível no endereço: <http://www.campinas.sp.gov.br/bibjuri/lei6894.htm> 

32 Foram mantidas as siglas dos documentos consultados quanto às denominações das atividades 

docentes.  

33 Resolução SME n° 3 de 20 de fevereiro de 2003 que também introduz o Trabalho Docente de 

Atendimento Individual (TDI) com uma ou duas horas semanais destinado a: atendimento de dúvidas dos 

alunos, aulas de reforço e aulas de recuperação paralela, atendimento de alunos e outras atividades 

definidas com a equipe escolar. 
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Coletivo (TDC), iniciando uma correlação mais explícita entre o TD e o PPP, base para 

AIP.  

(...) o TD passa a ser um instrumento que se constitui num espaço 

regular de encontros semanais com a equipe da UE para reflexão, 

sistematização do trabalho, suporte teórico, tomada de decisões, 

avaliação do processo educacional e todos os assuntos pertinentes ao 

Projeto Pedagógico escolar (Portaria SME nº 98/97, publicada no 

DOM/Campinas de 11/dez./1997) (CAMPINAS, 1997). 

Para a elaboração e avaliação institucional do PPP, a SME instituiu, em calendário 

escolar, sete encontros coletivos anuais para a comunidade escolar interna e externa 

tendo como propósito efetivar os princípios de participação coletiva, indicados em 1990 

na portaria que instituiu o PPP. Segundo Souza (2009), foi a partir desse momento que o 

PPP passou a existir como política, com a justificativa de que a comunidade escolar 

poderia planejar e avaliar sua intencionalidade e ações em tempos e espaços legalmente 

instituídos para esse fim.  

Somam-se a esses tempos coletivos dois outros momentos de encontro de parte da 

comunidade escolar por meio de colegiados definidos em Lei: um, por representação de 

todos os segmentos desta comunidade, o Conselho de Escola (CE), instituído pela Lei 

nº 6.662 de 10 de outubro de 199134; outro, prevendo a participação do corpo docente e 

dos especialistas, o Conselho de Classe, Série e Termo (CCS/T). Há uma previsão de 

quatro encontros anuais no calendário letivo para ambos os Conselhos.  

Observa-se que foram instituídos quinze encontros anuais tendo como foco a 

avaliação do mesmo documento: o PPP da escola. A SME utilizava, assim, sua 

capacidade indutora para dar capilaridade ao PPP nos espaços institucionais da escola. 

Em 2004 foi aprovada a Lei nº 12.012 que, em seu artigo 8535, normatizou a 

introdução de outros tempos pedagógicos à jornada do professor: ao TDC e Trabalho 

Docente Individual (TDI), somaram-se o Trabalho Docente em Projetos (TDPR) e o 

Trabalho Docente em Preparação de Aulas (TDPA), sendo que esse último já estava 

previsto no Estatuto do Magistério de 1991 com a denominação de tempo extraclasse. A 

jornada completa do professor (24/36) possui doze horas-aula de tempos pedagógicos, 

ou seja, um terço da carga horária do professor é destinada a trabalho extraclasse para 

questões relativas à aprendizagem dos alunos consubstanciadas no PPP da escola. 

                                                           
34 Disponível em <http://www.campinas.sp.gov.br/bibjuri/lei6662.htm>. 

35 Disponível em <http://www.campinas.sp.gov.br/bibjuri/lei12012.htm>. 
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Conforme a SME, esses passos criaram as condições para a instalação da 

tecnologia que AIP necessitava: “o processo de qualificação reclama por monitoramento 

contínuo e controle social. Para tal, a instituição de práticas de AIP parece ser 

imprescindível” (CAMPINAS, 2007, p. 6). 

Dessa forma, grosso modo, pode-se afirmar que foi em torno de dez/doze anos o 

período de tempo necessário para que a SME estabelecesse as condições jurídico-legais 

com consequências materiais para a implantação da proposta.  

Na entrevista realizada com a coordenadora de avaliação da SME ela chama 

atenção para um aspecto: mesmo havendo troca de partidos políticos à frente do 

executivo municipal36, a política educacional da rede teria mantido seus rumos. 

Salienta-se que é fato que a política se manteve, e esse é um dado importante, pois 

infelizmente é comum a fragmentação e interrupção das políticas elaboradas pelos 

governos; no entanto, não é possível antever, antes de um estudo mais aprofundado e 

cotejamento com as demais fontes, se e como a política se manteve nos anos de 

implementação – qual dinâmica foi empregada pelos governos subsequentes àqueles 

que a inauguraram e lançaram suas bases, foco do próximo capítulo. 

Até o momento procurou-se identificar o contexto que precedeu a 

institucionalização da AIP e a natureza das primeiras medidas adotadas. Uma leitura 

plausível é que a SME considerou a necessidade de importantes condições para a 

efetivação da política, a centralidade do PPP para a gestão da escola e o alargamento 

dos tempos pedagógicos, por exemplo. Destarte, é também importante como a intenção 

da SME é declarada: obter melhoria nos padrões de qualidade por meio da participação 

e, por meio da participação, regular a escola. 

3.1.1 Os passos seguintes 

Em 2003, a SME iniciou um processo denominado de sensibilização, junto às 

escolas da rede sobre a questão da avaliação institucional cujo objetivo era:  

Buscar o envolvimento da comunidade escolar na elaboração e no 

desenvolvimento da proposta avaliativa por meio da realização de 

reuniões, palestras, seminários, entre outros. Esta sensibilização deve 

estar presente tanto nos momentos iniciais quanto na continuidade das 

ações avaliativas, pois sempre haverá novos sujeitos iniciando sua 

                                                           
36 De 1989 a 1992 o Partido dos Trabalhadores está no governo. Na sequência temos: 1993 a 1996 o 

PSDB, de 1997 a 2000 o PPB, de 2001 a 2004 retorno do PT, de 2005 a 2011 PDT e PT (coligação), 2013 

até o momento PSB. 
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participação no processo: sejam estudantes, sejam membros do corpo 

docente ou técnico-administrativo (CAMPINAS, SME, 2007, p. 6). 

É significativo observar que o documento prevê não só momentos de encontro em 

reuniões, mas em atividades de cunho formativo, como palestras e seminários, fato que 

revela a preocupação em dar condições para a participação em certo patamar. Há 

também a preocupação com a manutenção do processo, o apoio à participação dos 

novos integrantes dos segmentos representativos da escola. Esse fato lembra certa 

cultura da participação na qual a frequência, a presença em si, encerra a participação; 

não explicita, por parte dos órgãos responsáveis, a preocupação em proporcionar reais 

condições para que isso ocorra e que o grupo galgue outros patamares de apropriação 

das discussões propostas. Na introdução desta dissertação foi salientado o quão 

importante foi a Secretaria de Educação de Diadema proporcionar condições materiais 

para o trabalho dos Conselheiros. Vejamos: como seria visitar escolas sem carro? Como 

seria enfadonha para os pais as seguidas reuniões se não fossem pensadas estratégias de 

formação para equipará-los no debate das questões intrínsecas ao pedagógico? 

Como produto dessa ação, a SME, por intermédio do Conselho Gestor da 

Avaliação, apresentou em 17 de julho de 2003 documento governamental intitulado 

Carta de Princípios, expondo em dez tópicos os conceitos educacionais que norteariam 

o processo de implementação da política de avaliação na rede municipal. As ideias 

basilares contidas na Carta são expostas abaixo utilizando trechos do documento para 

melhor ilustrá-las: 

1. Distinção entre avaliação e medição. 

(...) Avaliar é promover no coletivo a permanente reflexão sobre os 

processos e seus resultados, em função de objetivos a serem 

superados. Avaliar supõe em algum grau e de alguma forma, medir. 

Mas medir, certamente, não é avaliar. Avaliação é uma categoria 

intrínseca do processo de ensino-aprendizagem, por um lado, do 

projeto político pedagógico da escola, por outro. Não se pode ser 

separada dele como se pretende as avaliações centralizadas. Ela só 

tem sentido dentro da própria organização do trabalho pedagógico do 

professor e da escola. Há, portanto, que se reafirmar a confiança no 

professor e na escola. 

A avaliação deve ser feita pelo e para o professor/aluno e só, 

secundariamente, deve ser um “dado” para o sistema. Não se mede ou 

se avalia para o sistema, mas sim para o professor e seu coletivo 

imediato – a escola. As mudanças necessárias devem ser processadas 

ao nível do projeto político-pedagógico da escola, discutido e 

implementado coletivamente, ao amparo do poder público. 

(CAMPINAS, 2003, p. 1). 
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2. Adoção do conceito de qualidade negociada37. 

Existem várias definições para “qualidade” de ensino. Assume-se 

aqui, tentativamente, que a qualidade é entendida como o melhor que 

uma comunidade escolar pode conseguir frente às condições que 

possui, tendo em vista os objetivos de servir a população naquilo que 

é específico da educação: formação e instrução. Além de ‘resultados’ 

estão em jogo tanto as ‘finalidades do processo educativo’ como as 

‘condições’ nas quais ocorre. A qualidade não é optativa no serviço 

público. É uma obrigação. Entretanto, as condições oferecidas para se 

conseguir esta almejada qualidade devem ser levadas em conta como 

em qualquer outra atividade humana. Não se desconhecem aqui os 

limites que uma sociedade desigual e injusta impõe para o trabalho 

dos profissionais da educação. Mas também não se desconhece a 

responsabilidade que a educação tem enquanto um meio de 

emancipação e de propiciar melhores oportunidades de inserção social 

a amplas parcelas da população marginalizadas ou não (CAMPINAS, 

2003, p. 1). 

3. Qualidade social, equidade e avaliação emancipadora. 

Qualidade não deve ser vista apenas como ‘domínio de português e 

matemática’, mas, além disso, incluir os processos que conduzam à 

emancipação humana e ao desenvolvimento de uma sociedade mais 

justa. Neste sentido, a qualidade da escola depende, também, da 

qualidade social que se consegue criar no entorno da escola. A escola 

não pode dar conta de gerar equidade se fora dela se gera inequidade, 

desigualdade, violência, insegurança e revolta. Não menos importante, 

portanto, é a dimensão emancipadora dos processos avaliativos que 

visa inserir as professoras (es) e as crianças em seu tempo e espaço, 

bem como dotá-las de capacidade crítica e criativa, para superar seu 

tempo – a capacidade de auto-organizar-se para poder organizar novos 

tempos e espaços. Os processos avaliativos, longe de ser apenas 

aperfeiçoamento de resultados acadêmicos, visam criar sujeitos 

autônomos pelo exercício da participação em todos os níveis. Formar 

para transformar a vida e instruir para permitir o acesso ao saber 

acumulado são aspectos indissolúveis do ato educativo (CAMPINAS, 

2003, p. 2). 

4. Articulação de três níveis da avaliação educacional. 

O desenvolvimento do sistema de avaliação proposto contempla três 

níveis simultâneos: construção da avaliação ao nível de sala de aula 

(ensino-aprendizagem); construção da avaliação ao nível institucional 

(Escola); construção da avaliação do sistema ou do conjunto da rede 

(Secretaria). A adesão das Escolas à avaliação do nível do ensino-

aprendizagem (sala de aula) e no nível da avaliação institucional 

                                                           
37 Qualidade negociada é um conceito que chega ao Brasil por intermédio de um estudo de Anna Bondioli 

(2004). Para a autora, definir qualidade implica explicitar os descritores fundamentais da sua natureza, ou 

seja: seu caráter negociável, participativo, autorreflexivo, contextual/plural, processual e transformador. 

Entende-se que este seja o principal conceito desta proposta de AIP, assim, nas páginas seguintes esse 

conceito será melhor explicitado. 
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(escola) é optativa. O terceiro nível (sistema) é de responsabilidade do 

poder público. Os níveis 1 e 2 são os mais importantes (CAMPINAS, 

2003, p. 3). 

5. Finalidade da avaliação. 

Nenhuma das ações de avaliação deve conduzir a “ranqueamentos” ou 

classificação de escolas ou profissionais e muito menos deve conduzir 

à premiação ou punição. Os dados são produzidos nos vários níveis 

com o objetivo de serem usados pelos interessados na geração de 

processos de reflexão local e melhoria da escola. Rejeita-se a ideia de 

uma avaliação cujos dados são direcionados apenas para alimentar os 

órgãos centrais sem que sejam utilizados por aqueles que conduzem o 

dia-a-dia da atividade pedagógica. Como princípio geral, as ações de 

avaliação dentro ou fora da sala de aula não se destinam a punir ou 

classificar, mas sim a promover. (CAMPINAS, 2003, p. 3). 

6. Avaliação institucional é processo. 

O processo avaliativo deve ser construtivo e global. Ele envolve 

participantes internos (professores, alunos, especialistas, funcionários 

administrativos) e participantes externos (sociedade, pais, 

empregadores). Trata-se de um processo que deve combinar 

autoavaliação, avaliação por pares e também um olhar externo 

(CAMPINAS, 2003, p. 3). 

7. Autoavaliação é a técnica da AIP 

Ao nível da avaliação da rede ou do conjunto do sistema o 

compromisso é de usar técnicas modernas que permitam levar em 

conta tanto os resultados obtidos como as condições em que eles 

foram obtidos. Ao nível das Escolas, portanto ao nível da avaliação 

institucional, a técnica de base será a autoavaliação seguida pela 

avaliação baseada em pares – ou seja, seguida pelo diálogo entre 

escolas e por fim com a sociedade. Ao nível do ensino-aprendizagem 

devem ser disponibilizados conhecimentos para que os professores 

possam criar estratégias específicas de avaliação, preservando a 

autonomia profissional e valorizando a atuação responsável do 

professor no processo pedagógico (CAMPINAS, 2003, p. 3). 

8. Avaliação não é controle. 

O projeto parte do suposto básico de que a avaliação não deve ser um 

instrumento de controle sobre a escola e os profissionais da educação, 

mas sim um processo que reúne informações e dados para alimentar e 

estimular a análise reflexiva das práticas em busca de melhorias, 

desde a sala de aula até a Secretaria Municipal, passando pelas 

Escolas (CAMPINAS, 2003, p.3). 
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9. Indicadores de qualidade. 

(...) o ‘modelo’ de qualidade e seus ‘indicadores’ deve ter legitimidade 

técnica e política e ser produzido coletivamente com as escolas da 

Rede Municipal, a partir da prática. A realização de audiências 

públicas contribui para uma primeira aproximação dos indicadores de 

forma a iniciar este processo de construção e permitir a obtenção dos 

primeiros dados, com vistas a definir os esforços preliminares 

(CAMPINAS, 2003, p. 3). 

10. Poder ao Conselho Gestor de Avaliação. 

Todo processo deve ser acompanhado por um Conselho Gestor do 

Sistema de Avaliação de constituição tripartite: Universidade, 

Secretaria Municipal e representantes de Escolas (CAMPINAS, 2003, 

p. 3). 

Como é possível verificar nos pontos elencados, a compreensão de avaliação 

institucional exposta traz conceitos que foram apresentados anteriormente: a natureza 

formativa da avaliação (no plano individual e institucional), a preocupação com o 

caráter sistemático do processo, a avaliação centrada em objetivos, a tomada de 

consciência sobre a instituição, o caráter instrumental da avaliação, a finalidade da 

avaliação, a consideração da medida e um elemento importante: quem a promove e a 

quem ela de fato deve ser dirigida. Encontra-se aqui a influência da bibliografia 

internacional e da política de avaliação institucional implementada na educação 

superior, notadamente o PAIUB e o SINAES, aos quais já se fez referência. Fica 

subjacente nesta definição a autoavaliação como técnica da AIP, como aponta Ristoff. 

Nesta percepção a autoavaliação permanente, a natureza formativa e a 

titularidade sobre o processo adquirem importância superior à 

avaliação externa, já que a autoavaliação, o auto-reconhecimento e a 

autodeterminação dos objetivos se constituem em elementos 

essenciais à construção da imagem de dentro para fora e não o 

contrário de fora para dentro. Ou seja, há um despertar de consciência 

sobre a imagem da instituição a partir de parâmetros estranhos à 

comunidade (RISTOFF, 2003, p. 27). 

Há um cerne nesta formulação de avaliação que é o seu potencial de ser 

emancipadora, tendo a reflexão, a autorreflexão e a participação em todos os níveis 

como fatores propulsores. Como apresentado, há autores como Dilvo Ristoff (2003), 

Sandra Trice Gray (1998) e Hoffmann, (2003), que concebem a avaliação como: “a 

ferramenta capaz de possibilitar a autonomia dos indivíduos em meio ao processo de 

desenvolvimento social e intelectual”. Esta é uma das querelas quando se discute 

avaliação. Acredita-se que por um lado não se possa negar a existência de seu potencial 
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mobilizador, por outro, não se pode desprezar a função que ela historicamente tem 

assumido nas instituições e nas relações sociais, pois o caráter antidemocrático da 

avaliação tem deixado marcas. Além disso, retoma-se a ideia da natureza não neutra da 

avaliação, o que significa também que existem possibilidades no tensionamento entre 

quem exerce a força reguladora e quem se apropria desta ferramenta para se empoderar. 

Quanto à definição de qualidade, esta é uma palavra polissêmica, ou seja, 

comporta diversos significados e por isso possibilita interpretações diferentes do seu 

significado segundo diferentes capacidades valorativas. Na definição exposta dois 

elementos conjuram-se: a variável tempo no sentido de processo, ou seja, pressupõe-se 

que mediante um acordo ou pacto as partes estipulem, observando os objetivos traçados, 

o que é possível realizar com os recursos disponibilizados para aquele momento. Desta 

forma, a qualidade aparece aqui não como algo estanque, mas dinâmico. Outro 

elemento é a admissão de que para a escola cumprir seu intento é necessário dotá-la de 

condições. Entende-se que a qualidade negociada aparece como a liga entre os 

elementos desta proposta de AIP. 

A Carta de Princípios (2003) é o documento que baliza as intervenções da SME 

junto à rede de ensino e que orientaria a escola na sua organização e funcionamento em 

relação a AI, seriam as diretrizes educacionais para avaliação. Dessa forma, é 

importante notar se este documento possui relação e dissonâncias com os conceitos e 

fundamentos da política. Os conceitos básicos são: regulação, controle social, qualidade 

negociada e circularidade, sendo o PPP o eixo de onde devem partir e para onde devem 

convergir as intervenções, além da adesão de atores envolvidos, especialmente o 

magistério. Observando os dez pontos elencados nota-se a utilização dos principais 

conceitos e fundamentos, embora não se perceba exatamente o emprego do conceito de 

circularidade e uma ênfase na questão do controle social. 

Em 2005, o Departamento Pedagógico da SME (DEPE) instituiu uma assessoria 

de Avaliação que deflagrou o processo de Avaliação Institucional junto à Rede 

Municipal e apresentando uma proposta à rede, baseada em formato avaliativo que 

vinha sendo gestado pelo LOED a partir de um trabalho desenvolvido junto às escolas 

integrantes do projeto denominado GERES (Geração Escolar)38. O DEPE propunha que 

                                                           
38 O Projeto Geres, 2005/2009, desenvolvido pelo LOED, foi um estudo longitudinal de alunos do Ensino 

Fundamental em cinco cidades diferentes do Brasil (Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, Rio de 

Janeiro e Salvador).Os alunos foram testados em Língua Portuguesa e matemática e professores, 

diretores, pais e alunos foram entrevistados (Boletim Geres, ano 1, n°1). 
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as escolas interessadas em instituir o processo de avaliação o fizessem por adesão. 

Aderiram ao processo de avaliação 11 unidades educacionais, sendo sete unidades do 

Ensino Fundamental e quatro da Educação Infantil.  

Esse processo prosseguiu durante o ano de 2006 e, apesar de não ter tido 

continuidade (na forma de adesão), apontou para as possibilidades e dificuldades de 

implementação da avaliação em toda a rede (ANDRADE e SOUZA, 2009, p. 55). 

No início de 2007, o DEPE, com a colaboração da Comissão de Avaliação 

composta por especialistas da rede e com assessoria do LOED, elaborou um Plano para 

implementação da proposta de Avaliação Institucional em toda a rede municipal de 

Campinas.  

Em agosto do mesmo ano, o Plano de Avaliação Institucional Participativa da 

Rede Municipal de Ensino de Campinas e Fundação Municipal para Educação 

Comunitária (FUMEC)39, que estabelecia as diretrizes e metas para o processo de 

implementação da Avaliação Institucional, foi concluído.  

O modelo apontado no Plano de Avaliação Institucional para a Rede Municipal de 

Campinas, ancorou-se nas premissas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), já referido anteriormente, e incorporava as aprendizagens 

decorrentes da experiência do LOED com as escolas GERES. O modelo é composto 

pelos processos de: avaliação interna ou autoavaliação, censo educacional da rede/do 

sistema ou avaliação externa e sistema de avaliação de desempenho dos alunos. 

a) A avaliação interna ou autoavaliação da escola é compreendida como 

componente central; é ela que confere estrutura e coerência ao processo avaliativo, 

integrando todos os demais componentes da avaliação institucional. Este procedimento 

avaliativo deve analisar o conjunto de atividades e finalidades exercidas pelas escolas e 

identifica as causas dos seus problemas e deficiências, tendo como objetivo aumentar a 

consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-

administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais e tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, além 

de prestar contas à sociedade. Segundo a SME, dada a escassez de experiências de 

avaliações institucionais, o modelo de autoavaliação das escolas de Campinas se ancora 

nas premissas do SINAES. A avaliação interna deve trabalhar numa dupla perspectiva 

                                                           
39 Disponível em: <http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/deptopedagogico/ 

avaliacaopedagogica/plano_de_avaliacao_institucional_da_rede_municipa_%20de_campinas.pdf>. 

http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/deptopedagogico/avaliacaopedagogica/plano_de_avaliacao_institucional_da_rede_municipa_%20de_campinas.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/deptopedagogico/avaliacaopedagogica/plano_de_avaliacao_institucional_da_rede_municipa_%20de_campinas.pdf
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quanto ao objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, 

funções e finalidades da UE, centrado em suas atividades de ensino, projetos e formação 

continuada e quanto aos sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores, 

estudantes, funcionários técnico-administrativos e membros da comunidade externa, 

especialmente os pais. A avaliação interna ou autoavaliação deve ser coordenada pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada UE e ter como apoiador o Orientador 

Pedagógico (OP). (CAMPINAS, 2007, p. 7). 

b) Censo Educacional da rede/do sistema ou avaliação externa deve ser 

realizado pela equipe educativa de cada Núcleo de Ação Educativa Descentralizada 

(NAED)40, segundo diretrizes estabelecidas pelo DEPE e por meio de instrumentos e 

procedimentos que incluem visitas in loco das respectivas equipes. Prevê a organização, 

a sistematização e o inter-relacionamento do conjunto de informações quantitativas e 

qualitativas, além de juízos de valor sobre a qualidade das práticas da escola: “a 

integração da avaliação interna e externa faz parte de um importante processo de 

discussão e reflexão relativo aos grandes temas de política pedagógica, bem como às 

tomadas de decisão, buscando o fortalecimento ou redirecionamento de ações e de 

políticas da SME” (CAMPINAS, 2007, p. 7). 

c) Sistema de avaliação de desempenho dos alunos a SME optou pela 

construção de um sistema próprio, justificada pelo interesse em estimular a participação 

dos profissionais de educação da rede no desenvolvimento desse sistema; o processo 

iniciou-se, em 2005, pelas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no Ensino 

Fundamental; atualmente possui outro formato. 

Andrade e Souza (2009) justificam a adoção de um sistema próprio de avaliação 

de desempenho de alunos em detrimento dos já existentes propostos pelo MEC da 

seguinte forma: 

A construção de um sistema próprio de avaliação de desempenho dos 

alunos utiliza a medida, mas apenas como uma de suas etapas; a 

mensuração não se torna avaliação a menos que os dados sejam 

apropriados pelos atores do processo e, uma vez re-significados, sejam 

convertidos em ações e proposições sobre a realidade (ANDRADE E 

SOUZA, 2009, p. 57).  

                                                           
40 NAEDs são núcleos regionais que possuem equipe educativa com profissionais concursados composta 

por coordenadores pedagógicos e supervisores educacionais sob a responsabilidade de uma representante 

regional designada pelo Secretário de Educação. (CAMPINAS, 2012, p. 26).  
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No entendimento da SME, ao desejar avaliar ‘práticas escolares’, esta proposta se 

afasta da perspectiva que tem orientado as matrizes em circulação no país. Matrizes que 

têm privilegiado a avaliação do desempenho dos alunos apresentam os seguintes 

argumentos em Campinas: 

1. O desempenho do aluno não pode ser desligado das práticas 

escolares que fazem circular o conhecimento na escola, isto é, as 

práticas de apropriação não podem ser desligadas das práticas de 

transmissão. 

2. É preciso deslocar o foco de avaliação do domínio 

cognitivo/individual para os domínios político, cultural e social: o 

sucesso ou o fracasso escolar de um aluno não pode ser visto ou 

reduzido ao sucesso ou fracasso individuais. E, nesse sentido, os 

resultados produzidos num processo de avaliação não deveriam visar à 

classificação e hierarquização dos níveis de desempenho individuais, 

mas ao planejamento e realização de ações transformadoras no próprio 

sistema, isto é, à produção de políticas pautadas em um padrão de 

qualidade, atualizado, inclusivo e negociado. 

3. Conteúdos de ensino devem deixar de ser vistos como invariáveis, 

ou universais, e passarem a ser vistos como modelados e mediados 

pelas atividades que os põem em circulação e que os configuram. Eles 

só fazem sentido quando não desvinculados nem das diferentes formas 

que assumem em diferentes situações, e nem dos agentes que os põem 

em circulação em diferentes contextos e situações definidas e 

especificadas. Portanto, um conteúdo em Língua Portuguesa ou em 

Matemática não pode ser tomado fora das práticas que o fazem 

circular e nem fora do campo de suas efetivas condições concretas de 

produção, transmissão e apropriação (CAMPINAS, 2007, p. 16). 

Percebe-se um elemento importante na formulação da prova Campinas, que é o 

respeito à identidade institucional da rede de ensino, às suas práticas. Esse aspecto, 

somado a outros que este histórico vem apresentando, vai delineando a política de AIP 

desta rede. 

O sistema de avaliação de desempenho dos alunos trabalhou com a assessoria dos 

professores da Faculdade de Educação da Unicamp posteriormente houve uma 

passagem de profissionais do LOED para a chefia do DEPE da SME. O contorno 

político daquele momento da gestão seria: 

Em 2005, assume a secretaria Graciliano41, o PT permanece no 

governo numa composição política e Helena de Freitas do 

LOED/Unicamp assume a diretoria pedagógica (...). Esse contexto 

coloca para todos a questão da avaliação. E em 2005 mesmo é criada 

uma avaliação de desempenho própria, de Campinas. Era um projeto 

                                                           
41 Graciliano de Oliveira Neto. 
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piloto com o LOED à frente, que previa a participação espontânea da 

escola. O modelo era baseado no SINAES: Comissão Própria de 

Avaliação e olhar externo seria o LOED. Tivemos sete escolas de 

ensino fundamental que aderiram ao Projeto e quatro de educação 

infantil. Terminamos com quatro EMEFs e uma de educação infantil. 

A SME não participou muito do processo, mas o que valeu foi que 

ficou a certeza que era possível (Entrevista cedida pela assessora de 

AIP/SME em 21/11/2013).  

3.1.2 A implantação da Avaliação Institucional Participativa 

Em 2007, com o lançamento do Plano de Avaliação Institucional Participativa, 

ações de cunho mais estratégico foram realizadas, como as relacionadas à formação e a 

participação/mobilização de vários segmentos e no ano seguinte a AIP é 

institucionalizada na rede. 

Foi entendido, nesse momento, que o Orientador Pedagógico de cada unidade de 

Ensino Fundamental seria o articulador do processo de Avaliação Institucional. Dessa 

forma, em 2008 a política de formação voltou-se para a capacitação técnica e política do 

Orientador Pedagógico (OP). Outros focos da formação são as famílias, os funcionários 

e os estudantes.  

Uma das estratégias de formação adotadas foram os Encontros Gerais das 

Comissões Próprias de Avaliação (CPA) e os Encontros por segmentos. Em dezembro 

de 2008 foi realizado o Encontro Geral das CPAs precedido de Encontros dos 

segmentos: alunos, famílias, funcionários, professores e gestores e por Encontros 

setoriais por NAED. A realização desses Encontros tem sido mantida pelo executivo. 

A SME abriu, nesse mesmo ano, concurso público para provimento do cargo de 

orientador pedagógico. 

Outra estratégia adotada nesse período foi a publicação das experiências vividas 

pelos orientadores pedagógicos e das reflexões realizadas por eles no primeiro ano de 

implementação como forma de fornecer material e subsídios ao trabalho aos diversos 

atores constituídos no processo de Avaliação Institucional.  

Em maio de 2008, por meio da Resolução SME n°05/200842, foram estabelecidas 

as diretrizes do processo de avaliação institucional das Unidades Escolares Municipais 

de Ensino Fundamental e a constituição das CPAs. Para assegurar as condições de 

participação de todos os segmentos para os docentes participantes da CPA, estabeleceu-

                                                           
42 Disponível em: <http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/depto-pedagogico/avaliacaopedagogica/ 

resolucao_CPA.pdf>. 
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se a atribuição de horas remuneradas em sua jornada semanal e aos funcionários ficou 

autorizada a inclusão das horas em sua jornada semanal para participar do processo. 

Enuncia o documento: 

Art. 1º. A Avaliação Interna ou Autoavaliação das Unidades 

Municipais de Ensino Fundamental é o processo pelo qual a Unidade 

Educacional constrói conhecimento sobre sua própria realidade com a 

finalidade de planejar as ações destinadas ao aprimoramento 

institucional e à superação das dificuldades. 

Art. 2º. O processo de Avaliação Interna em cada uma das Unidades 

Municipais de Ensino Fundamental deverá ser coordenado pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA e terá, obrigatoriamente, o 

Orientador Pedagógico da Unidade Educacional como membro e 

articulador deste processo. 

Art. 3º. A partir das prioridades estabelecidas coletivamente e 

elencadas no Plano Escolar/Projeto Pedagógico, a CPA deverá: 

I - assumir a condução do processo de Avaliação Interna na Unidade 

Educacional; 

II - sistematizar as informações obtidas no processo de Avaliação 

Interna para facilitar a interlocução com as ações desencadeadas por 

meio das políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação – 

SME; 

III - desenvolver o processo de Avaliação Interna de tal modo que haja 

superação das experiências avaliativas descontextualizadas e 

geradoras de comparações e competições entre os envolvidos; 

IV - estimular a participação de todos os atores da Unidade 

Educacional nas diferentes etapas do processo de Avaliação Interna; 

V - incluir, co-responsabilizar e valorizar a comunidade escolar na 

análise dados coletados no processo de Avaliação Interna; 

VI - manter informada a comunidade escolar sobre o processo de 

Avaliação Interna, seus encaminhamentos e resultados; 

VII - identificar, no processo educativo, fragilidades e/ou 

potencialidades e estabelecer estratégias para superação das 

dificuldades observadas; 

VIII - elaborar e sistematizar o Plano de Acompanhamento e de 

Avaliação do Plano Escolar/Projeto Pedagógico, expressando as metas 

a serem atingidas pela Unidade Educacional, as ações a serem 

adotadas para este fim e os indicadores que permitam o 

monitoramento das ações. 

Art. 4º. O Diretor Educacional deverá co-responsabilizar-se pela 

composição da CPA e pela otimização de tempos e espaços para o 

desenvolvimento do processo de Avaliação Interna da Unidade 

Educacional. 

Art. 5º. O número de docentes remunerados por meio de horas-

projeto, de cada Escola Municipal de Ensino Fundamental, não poderá 

exceder a: 

I - um docente para cada período de funcionamento da Unidade 

Educacional; mais 

II - um docente para o grupo de 01 até 500 alunos; ou dois docentes 

para o grupo de 01 até 1000 alunos, ou três docentes para o grupo de 

01 a 1500 alunos e assim sucessivamente. 
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Art. 6º. A CPA deverá ser constituída por, no mínimo, um 

representante dos segmentos de docentes, de alunos, de funcionários, 

das famílias e da equipe gestora. 

§ 1º. No caso de mais de um participante por segmento, este deverá 

indicar o seu representante que terá direito a voto nas diferentes 

situações. 

§ 2º. Aos docentes, participantes da CPA, nos termos do Art. 5º, 

incisos I e II, poderão ser atribuídas até 04 (quatro) horas-projeto e, ao 

representante deste segmento, até 09 (nove) horas-projeto. 

§ 3º. O representante do segmento docente será escolhido por seus 

pares dentre aqueles escolhidos na forma do Art. 5º, incisos I e II. 

§ 4º. O funcionário da Unidade Educacional, representante deste 

segmento, deverá participar do processo de Avaliação Interna em sua 

jornada semanal de trabalho. 

§ 5º. O representante de cada segmento deverá ter disponibilidade de 

horário para participação em reuniões e/ou encontros. 

§ 6º. Caberá ao representante do segmento dos docentes a redação de 

relatórios sobre o processo de Avaliação Interna da Unidade 

Educacional (CAMPINAS, Resolução SME n°05/2008). 

De acordo com Sordi e Souza (2012), a importância da CPA reside no fato de que: 

A CPA reúne as melhores condições para explicar o significado dos 

resultados, pois detém uma visão de totalidade das condições de 

funcionamento da escola exatamente porque reúne em um mesmo 

espaço, diferentes olhares e interesses comprometidos com uma escola 

de qualidade (SORDI e SOUZA, 2012, p. 26). 

Para Sordi (2008), o processo de avaliação participativa dos segmentos que 

compõem a CPA, tendo referência o bem comum, deveria se basear em cinco pontos: 

1.Participação na identificação dos problemas existentes na escola e 

distribuição de sua importância no planejamento anual do trabalho da 

escola. 

2.Participação na produção de um banco de dados necessário para 

melhor entender os problemas selecionados (dados existentes ainda 

não consumidos e dados a serem produzidos). 

3.Participação no processo de consumo dos dados levantados 

(interpretação dos significados à luz do PPP). 

4.Participação no processo decisório (produção de sentido e atribuição 

de responsabilidades). 

5.Participação no monitoramento das ações implementadas (SOUZA 

in CAMPINAS, 2012, p. 27). 

Nos anos de 2010 e 2011, com o objetivo de intensificar a participação e dialogar 

com o conceito da qualidade negociada, a SME promove Encontros de Negociação. 

Sordi e Souza (2012) justificam a realização deste evento da seguinte forma: 

Na fase de autoavaliação, as escolas produzem uma gama de 

demandas necessárias para a construção da qualidade social nas 

escolas; esses encontros devem estabelecer metas e prazos para a 
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solução das demandas negociadas entre as CPAs e a SME. (...) Ao 

possibilitarmos que tal espaço político seja viabilizado, a Avaliação 

Institucional Participativa, ganha legitimidade e compromete todos os 

atores institucionais com a construção de uma escola de qualidade 

dando visibilidade às demandas das escolas aos compromissos que os 

atores assumem o que permite o controle social dos trabalhos pelas 

CPAs e pela SME para que todos possam verificar se os recursos 

conquistados na escola estão sendo utilizados plenamente em favor da 

aprendizagem das crianças (SORDI e SOUZA in CAMPINAS, 2012, 

p. 13). 

Em 2010 a Avaliação Institucional, por meio da Portaria SME n°114/201043, foi 

incorporada no Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino de Campinas, agregando o saldo dos anos de construção dessa 

ação política. Segundo Souza (2012), instituir em ato legal faz com que a política de 

avaliação institucional se torne “menos suscetível aos humores aos tempos de cada 

governo”. 

Art. 177. A Avaliação Institucional é o instrumento de planejamento 

que visa, de forma legítima e democrática, ao aperfeiçoamento da 

qualidade da educação ofertada em cada unidade educacional da Rede 

Municipal de Ensino de Campinas mediante a elaboração de um Plano 

de Trabalho. 

Art. 178. A Avaliação Institucional é realizada: 

I - na unidade educacional; 

II - no NAED; 

III - no Departamento Pedagógico; 

IV - no Departamento de Apoio à Escola; 

V - no Departamento Financeiro. 

Art. 179. São objetivos específicos da Avaliação Institucional na U. 

E., dentre outros: 

I - avaliar o processo ensino aprendizagem desenvolvido nas unidades 

educacionais; 

II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades 

de cada instância da SME no cumprimento da obrigação social de 

ofertar uma educação de qualidade; 

III - construir um campo transparente, integrador e ético de 

interrelacionamento entre as diversas instâncias da SME; 

IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do 

processo, visando: 

a) ao aperfeiçoamento profissional dos servidores que atuam na SME; 

b) à qualificação dos atos administrativos, do processo de tomada de 

decisões e da participação dos alunos e das famílias. 

V - subsidiar a elaboração de políticas públicas pautadas em um 

padrão de qualidade negociada e na legislação vigente.  

Art. 180. A Avaliação Institucional na U.E. compreende duas 

dimensões: 

I - a interna, que corresponde à autoavaliação da instituição; 

                                                           
43 Disponível em: <http://www.campinas.sp.gov.br/bibjuri/port114-30122010.htm>. 



99 

II - a externa, que corresponde à avaliação de desempenho escolar dos 

alunos realizada pelo órgão competente.  

Art. 181. A autoavaliação é realizada pela CPA e visa à análise da 

gestão dos aspectos pedagógicos, financeiros e administrativos da 

instituição. 

§ 1º A autoavaliação dos aspectos pedagógicos compreende, dentre 

outros: 

I - a avaliação dos dados de desempenho dos alunos, que é realizada 

pela unidade educacional sob a coordenação do orientador pedagógico 

e/ou do diretor educacional, em consonância com o Projeto 

Pedagógico; 

II - a avaliação dos dados de desempenho dos alunos que é realizada 

pelo Ministério da Educação e Cultura e pela SME, de acordo com o 

disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

§ 2º A autoavaliação deve ser publicizada mediante a emissão de 

relatórios anuais (Portaria SME n°114/2010, Título VIII). 

Em agosto de 2011, a SME, visando aprimorar o modelo de avaliação já 

instituído, realizou em parceria com o LOED e com o Observatório da CAPES/MEC o 

Seminário: “Avaliação e Políticas Públicas Educacionais: ensaios contra regulatórios 

em debate”. 

Para esse evento foram convidadas as 44 escolas de ensino fundamental para 

apresentar suas experiências, sendo que 11 escolas44 aceitaram expor durante o 

Seminário suas vivências com a política de Avaliação Institucional. 

3.2 Conceitos e fundamentos da política de AIP 

A implementação da AIP na rede municipal de ensino de Campinas teve, desde a 

sua concepção em 2002, o Laboratório de Observação e Estudos Descritivos (LOED), 

da Faculdade de Educação da Unicamp, como assessor da Secretaria Municipal de 

Educação (SME). Para a apresentação de conceitos e fundamentos que embasam a 

proposta de AIP considerou-se como referência dois documentos: 1) a publicação da 

SME “A avaliação institucional como instância mediadora da qualidade da escola 

pública: a Rede Municipal de Campinas como espaço de aprendizagem” (2009), na qual 

os pesquisadores do LOED que estiveram na coordenação dos trabalhos, Luiz Carlos de 

Freitas, Mara Regina Lemes De Sordi e Marcia Malavazi, expõem as referências 

teóricas da proposta; 2) o documento da SME intitulado: “Avaliação Institucional 

Participativa: uma alternativa para educação básica de qualidade da rede municipal de 

Campinas e Fundação Municipal para Educação Comunitária”, que visa orientar os 

                                                           
44 A escola pesquisada foi uma entre as 11 escolas a apresentar sua experiência com a AIP. 



100 

educadores sobre a construção de um plano de ação para implantação da AIP nas 

escolas. 

Procurou-se conhecer as bases da proposta com a intenção de responder alguns 

questionamentos que a pesquisa de campo trouxe, como: quais conceitos sustentam esta 

proposta de avaliação institucional? E quais seriam os elementos estruturantes para 

implementação dessa política na escola? Busca-se, portanto, responder inicialmente à 

primeira pergunta do rol estabelecido mediante o problema de pesquisa e parte do 

primeiro objetivo específico referente às questões relativas à concepção do processo de 

AIP. 

De acordo com Freitas (2009), a experiência política instituída na rede de 

Campinas se insere como outra possibilidade de compreender e utilizar avaliação. O 

autor destaca um pressuposto que será reiterado em praticamente todos os documentos: 

a necessidade de criar processos de mediação para que os sistemas de ensino possam 

ser vistos como forma de mobilização dos atores das escolas em direção à negociação 

de patamares cada vez mais elevados de qualidade. Na concepção de Freitas esse seria o 

âmbito da atuação da avaliação institucional. 

Depreende-se dessa ideia do autor que a avaliação institucional da escola, feita em 

cada escola pelo seu coletivo, cumpre o papel de ser a mediadora, o feixe, em relação 

aos demais níveis da avaliação educacional: avaliação da aprendizagem em sala de aula, 

sob responsabilidade do professor, cujo foco é a relação professor-aluno e avaliação em 

larga escala, realizada no país, estado ou município entendida como um instrumento de 

acompanhamento global de redes de ensino, com o objetivo de traçar séries históricas 

sobre o desempenho dos sistemas e verificar tendências ao longo do tempo, com a 

finalidade de reorientar políticas públicas (FREITAS, 2009b, p. 45). 

Ao termo mediação, Sordi (2009, p. 10), agrega outros elementos que seriam 

inerentes aos processos de Avaliação Institucional Participativa: sensibilização, 

pactuação, negociação e persuasão, caracterizando estes como os instrumentos 

epistemológicos para o pensamento e a ação política no espaço público. A autora 

prossegue na sua análise afirmando que estes pressupostos solicitam a criação de 

comunidades interpretativas, orientadas pelo bem comum (sentimento de pertença no 

cenário local), nas quais cada ator se vê em perspectiva relacional: “no interjogo de 

saberes, poderes e deveres instituem autonomias dos sujeitos, dos coletivos e da 

instituição, que se nutrem da autolegislação, autocrítica, autovigilância permanentes, e 

por último, exigem tempo próprio” (SORDI, 2009, p. 10). Deriva daí a ideia de que as 
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experiências de AIP seriam uma via capaz de se contrapor a práticas avaliativas que 

desconfortam os educadores e, por outro lado, reforçar o compromisso destes com a 

qualidade da aprendizagem dos alunos. Esclarece a autora que características que 

acompanham os processos de avaliação institucional são relacionadas com os 

pressupostos da gestão democrática, do projeto pedagógico das escolas e da própria 

exigência de avaliação sobre a qualidade do ensino como pronuncia a LDB45 e central 

para que a escola cumpra sua função social.  

A autora associa quatro conceitos à avaliação institucional participativa: 

regulação, qualidade negociada, controle social e circularidade. Compreende que nas 

experiências de AIP, como um elemento importante para a democratização do ensino, 

mesmo considerando os marcos do sistema político e econômico vigente, seria um 

ganho, por exemplo, que a avaliação realizada pela própria escola a colocasse em 

condições de instrumentalizar-se para defender-se de certa volatilidade política: 

A escola precisa da avaliação, disso não temos dúvida. Precisa do 

autoconhecimento dela extraído para melhor regular-se no processo de 

produção da qualidade social que deve caracterizar uma instituição 

educacional, mesmo e principalmente, em cenários tão regidos pela 

ética mercadológica. A educação como bem público reclama por 

controle social e assim construímos o entendimento de que a avaliação 

de uma escola, como instituição complexa e singular, não pode 

permanecer à deriva, dependente de vontades individuais ou 

devaneios dos seus diferentes públicos. A avaliação da qualidade das 

escolas é questão imperativa em nosso tempo, fruto da crescente luta 

pela democratização do acesso ao ensino (SORDI, in CAMPINAS, 

2009, p. 8). 

É necessário ater-se sobre os quatro conceitos citados, pois estes se configuram 

como os pilares da proposta de AIP implementada na rede de Campinas. 

3.2.1 Regulação 

De acordo com Freitas (2005), os variados espaços dos sistemas de ensino são 

disputados por propostas políticas e por diversas concepções educativas. Daí não se 

poder discutir conceitos como o de “regulação” sem antes estabelecer de qual política 

estamos falando. Regular, no sentido amplo do termo, é vocação de toda política, 

entretanto "regulação" foi um termo construído no interior das políticas públicas 

                                                           
45 Lei nº 9.394/96. Título IV – Da Organização da Educação Nacional: VI – assegurar processo nacional 

de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os 

sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;  
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neoliberais, cuja eficácia maior no Brasil foi obtida na gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, para denotar uma mudança na própria ação do Estado, o qual não deveria 

intervir no mercado, a não ser como um “Estado avaliador” (DIAS SOBRINHO, 2002, 

p. 60-63). Assim, o termo regulação está relacionado à ação de privatização do Estado 

no âmbito das políticas neoliberais. Ao privatizar, o Estado desresponsabiliza-se por 

uma gama de serviços e transfere o controle para mecanismos de “regulação do 

mercado”. No entanto, há um meandro. Compreende Freitas (2005) que todas as forças 

políticas têm a expectativa de poder pôr em prática algum tipo de indução de mudanças, 

ou regulação. Fica em aberto a forma de fazê-lo, o que sofre alteração em função da 

natureza de cada política em particular.  

Grosso modo, nas políticas neoliberais a mudança é vista como parte 

de ações gerenciais administradas desde um "centro pensante", 

técnico, ao passo que a tendência das políticas participativas é gerar 

envolvimento na "ponta" do sistema. E é nos momentos em que o 

serviço público é administrado por políticas participativas que se abre 

a possibilidade para incrementar tanto a qualidade do serviço público 

como a organização dos seus trabalhadores com o fim de criar 

condições para a contra-regulação (FREITAS, 2005, p. 914). 

Acredita-se que há um dilema, ou a necessidade de posicionamento político 

quanto à validade da tentativa de disputar os espaços institucionais para produzir 

mudanças – e, portanto, de alguma forma regular46, no sentido amplo do termo. 

Admitida a importância da luta por dentro das instituições, isso implica induzir algum 

tipo de mudança e, portanto, admitir algum grau de regulação nas políticas.  

Para ilustrar esta proposição, toma-se a citação de Freitas, a partir de uma 

pesquisa realizada por Oliveira (2005) entre 2000 e 2004, na qual identificou-se, em 

parcela dos professores entrevistados, não só descontentamento com as condições de 

trabalho, mas também descompromisso com a aprendizagem dos alunos. O autor toma o 

depoimento de uma docente efetiva que atua nas séries iniciais para questionar se é ou 

não necessário que o Estado regule a ação política: “Eu faço o que dá, não me estresso, 

não me desgasto, não. Na escola ou você cumpre as formalidades da burocracia ou você 

ensina. Não tô nem aí que o aluno aprendeu, se deixou de aprender, sei lá. Não é meu 

filho. E é tudo um bando de louco, burros, não querem aprender. Me pagam muito 

pouco pra cuidar de filho dos outros. Faço o que posso, faço o que me pagam. Se me 

                                                           
46 A própria Educação é um fenômeno regulado pelo Estado e a escola de massas é uma instituição do 

Estado. 
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pagam pouco, ensino pouco. Se me pagam justo, ensino o justo”. (FREITAS, 2005, 

p. 919). 

Em seguida, a análise do autor sobre a situação mencionada: 

Estes depoimentos não são representativos do que essa rede de ensino 

pensa, é natural. E não precisam ser. Entretanto, enquanto um único 

professor pensar assim, o Poder Público não pode cruzar os braços à 

espera de que haja uma “conscientização” espontânea no serviço 

público, pois cada um desses profissionais tem sob sua 

responsabilidade dezenas de crianças. O Poder Público está obrigado a 

“regular” para criar as condições institucionais que alterem este 

quadro e não pode apenas confiar no voluntarismo ou na boa vontade. 

Este é um problema que as políticas participativas precisam enfrentar: 

como lidar com uma parcela do serviço público que não se engaja na 

luta pela melhoria de suas condições de trabalho, não se sensibiliza 

pelo aumento da qualidade dos serviços oferecidos aos alunos nem se 

envolve com práticas participativas que maximizem sua própria 

organização (FREITAS, 2005, p. 920). 

Dessa forma, o que estaria em questão é se as políticas de cunho progressista, 

implementando propostas indutoras/regulatórias de participação e democráticas, 

conseguiram mudanças significativas na qualidade dos serviços educacionais. 

O termo “regulação” no latim está associado à palavra regularis, que significa 

barra, régua ou vara reta, objetos que permitem fazer a medição das coisas. Não por 

acaso, regulação está também associada ao verbo regere, que corresponde a colocar em 

ordem ou em controle, a reger, a ordenar, a dirigir e guiar. Pelo exposto, o conceito de 

Regulação na proposta de AIP ora estudada está vinculado a estas denominações, 

estando em disputa “em nome de qual causa regular”. 

Na tentativa de conhecer um pouco mais sobre este conceito, encontrou-se no 

artigo “Escola, Regulamentações e Regulações: Algumas consequências para o trabalho 

docente”, de Marin e Penna (2013), outra perspectiva para análise.  

As pesquisadoras chamam atenção para o emprego dos termos regulamentação e 

regulação, embora compreendam que ambos impliquem em ações para regular, 

argumentando que existem diferenças conceituais.  

Baseadas em Ferreira (s/d), aproximam o termo regulamentação dos seguintes 

predicados: regimento, ordens superiores, disposições oficiais a serem executadas e 

genéricas. Já o termo regulação é associado a “ato ou efeito de regular-se, também por 

regras, porém menos genérico, mais singular, visando acertos, ajuste, aferição do 

conteúdo de regras externas em face da realidade onde vivem e trabalham os agentes 

sociais, sobretudo os das escolas e salas de aula. As ações de natureza regulatórias estão 
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nas instâncias micros, no caso, a escola, e as ações de regulamentações se situam no 

nível macro, nos órgãos centrais ou dirigentes do ensino. (MARIN e PENNA, 2013, 

p. 149). 

Baseadas no modelo racional e legal de burocracia de Weber (171, 1976), as 

autoras explicam que as ações de regulamentação emanadas do Estado possuem a 

finalidade de dominar as escolas, regê-las sobre determinados aspectos comuns e estão 

baseadas em ideias relacionadas, no sentido de que:  

(...) há organização contínua de cargos e áreas específicas de 

competência, obedece-se à lei; existem regras técnicas ou normas que 

regulam os cargos; busca-se a racionalidade dos interesses da 

instituição; estão presentes atos administrativos formulados e 

registrados em documentos; existe hierarquia entre cargos; exige-se 

preparo técnico adequado ao uso do cargo preenchido mediante 

seleção com uso de exames e/ou titulação; atribui-se remuneração por 

meio de salário escalonado; criam-se carreiras com base em sistema 

de promoções, sujeição a controles e julgamentos dos superiores, entre 

outros aspectos (MARIN e PENNA, 2013, p. 149). 

Salientam, porém, que há a possibilidade de que tal legalidade, em alguma 

medida, seja cindida por força da realidade ou na própria concepção das Instituições. 

Desta forma, amparadas no modelo de anarquia organizada divulgado por Lima (2003), 

no qual coexistem no interior das instituições dois tipos de regras: as informais e não 

formais, argumentam que o segundo tipo se aproxima das medidas de regulamentação 

ao tomar a forma interpretativa das regras formais ou atuar sobre aspectos não 

regulamentados formalmente. Já as regras informais ocorrem em certos tipos de 

regulação interna, são mais circunstanciais, produzidas ad hoc a fim de solucionar 

problemas específicos (MARIN e PENNA, 2013, p. 150). Compreende-se desta leitura 

que haja nas instituições tanto princípios gerais quanto singulares de caráter regulatório, 

criados ou reinterpretados pela própria escola na sua dinâmica. 

Observa-se que há sensível diferença na definição e emprego do conceito 

regulação entre os autores. No entanto, salienta-se que para a interpretação e análise 

sobre a implementação desta política, tema dos capítulos posteriores, considerou-se a 

compreensão dos proponentes da proposta de AIP. 

3.2.2 Qualidade negociada 

Outra questão diz respeito ao entendimento de qualidade; a proposta de AIP ora 

pesquisada adota o conceito de qualidade negociada. Anna Bondioli, a partir de um 
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trabalho de reflexão sobre o trabalho das creches na região da Emília-Romanha, Itália, 

apresenta este conceito em seu livro A qualidade negociada: os indicadores para as 

creches da Região da Emília Romanha (BONDIOLI e GHEDINI, 2000). Para a autora, 

qualidade tem determinadas naturezas: negociável, participativa, autorreflexiva, 

contextual e plural, transformadora e processual (BONDIOLI, 2004, p. 14). Os trechos 

abaixo extraídos dessa obra explicitam os descritores fundamentais do conceito de 

qualidade postulado pela autora. 

A natureza negociável ou transacional: 

Qualidade não é algo absoluto, não é adequação a um padrão ou a 

normas estabelecidas a priori e do alto para baixo. Qualidade seria 

transação, debate entre indivíduos e grupos que têm um interesse em 

relação à rede educativa e que tem responsabilidade para com ela e 

que trabalham de modo consensual, valores, objetivos, prioridades, 

ideias sobre como é a rede e como poderia ser (BONDIOLI, 2004, 

p. 14). 

A natureza participativa e polifônica:  

Não há qualidade sem participação, este é um critério de 

intersubjetividade que garante a validade dos critérios sobre os quais 

se baseia a qualidade, mas também por que é a sinergia das ações dos 

diversos atores ao buscar fins compartilhados que torna efetiva a 

possibilidade de realizá-los. Definir e produzir qualidade são tarefas 

políticas advindas de um trabalho democrático (BONDIOLI, 2004, 

p. 15). 

A natureza autorreflexiva: 

Esta afirmação se consubstancia no fato de que qualidade é antes de 

tudo reflexão sobre a prática. Fazer a qualidade não implica somente 

em agir, mas também um refletir sobre as práticas, sobre os contextos, 

sobre os hábitos, sobre os usos, sobre as tradições de um programa 

educativo para examinar o seu significado em relação aos propósitos e 

aos fins. Esta reflexão não acontece abstratamente, mas sempre com 

uma referencia precisa à realidade dos fatos, àquilo que concretamente 

se faz e se realiza dentro da rede (BONDIOLI, 2004, p. 15).  

A natureza contextual e plural:  

A qualidade não é um valor absoluto por que diferenciados são os 

contextos, isto é, as realidades locais que se propõem a colocar a 

qualidade em prática de acordo com suas próprias tradições, história, 

dotação de recursos materiais e humanos. A qualidade tem uma 

derivação flexível, admite modalidades de realização diferentes, 

ênfase de prioridades, idiossincrasias. A qualidade tem natureza plural 

(BONDIOLI, 2004, p. 16).  
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A natureza processual:  

Qualidade não é um produto, não é um dado. A qualidade constrói-se. 

Exige tempo, que não pode dizer nunca que esteja concluído 

(BONDIOLI, 2004, p. 16).  

A natureza transformadora:  

Este aspecto é decisivo a dimensão participativa, o confronto de 

pontos de vista, a negociação de fins e objetivos, a reflexão sobre boas 

práticas, a derivação plural e contextual daquilo que chamamos de 

qualidade sem até agora defini-la, substanciam-se e assumem valor 

quando produzem uma transformação para melhor em todos aqueles 

que estão envolvidos, mesmo que em posições diferentes 

(BONDIOLI, 2004, p. 16).  

Qualidade tem ainda natureza formadora: 

Produtora de cultura, portanto, através da troca, a qualidade tem 

natureza formadora. A aquisição da consciência, a troca de saberes, o 

confronto construtivo de pontos de vista, o habito de pactuar e 

examinar a realidade, a capacidade de cooperar constituem, 

igualmente, aspectos da transformação para melhor que se pretende 

induzir através do fazer a qualidade. A avaliação dessa transformação 

constituirá, portanto, o critério básico para comprovar a qualidade 

(BONDIOLI, 2004, p. 17). 

Observa-se que nos documentos da SME e nas publicações da SME e do LOED 

destaca-se o caráter, a natureza negociável da qualidade, e Freitas (2005) justifica tal 

focalização da seguinte forma: 

Ao destacarmos seu caráter negociável, isso não significa deixar de 

lado os outros aspectos da natureza da qualidade. Significa apenas a 

escolha de um aspecto em que esta definição contrasta mais 

abertamente com a noção corrente de qualidade adotada pelas 

políticas públicas neoliberais, cuja concepção é quase sempre eivada 

de uma pseudoparticipação que objetiva legitimar a imposição 

verticalizada de “padrões de qualidade” externos ao grupo avaliado 

(FREITAS, 2005, p. 921). 

Subjacente, há outra conceituação que se revela essencial na produção de 

qualidade ora estudada: a formulação de indicadores. Bondioli (2004) define 

indicadores no contexto da proposta de qualidade negociada da seguinte forma: 

Os indicadores não são, portanto, padrões, isto é, normas impostas do 

alto, às quais devemos nos adequar. Não representam, nem mesmo, 

um “valor médio” de exequibilidade de aspectos da qualidade. São, ao 

contrário, significados compartilhados (...). São, portanto, como indica 

o próprio termo, sinalizações, linhas que indicam um percurso 

possível de realização de objetivos compartilhados. (...) aquilo que os 
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diferentes atores sociais (...) se empenham em buscar, contribuindo, 

para isso, cada um de acordo com o próprio nível de responsabilidade 

(BONDIOLI, 2004, p. 18-19). 

No entanto, é necessário fazer uma ponderação, a depender de como a construção 

dos indicadores é realizada. Por exemplo, se ocorre de forma pactuada ou não, se 

considera os educadores como parte e ao mesmo tempo agentes dos processos, se 

observa os resultados das sinalizações em seu conjunto e não de forma fragmentada ou 

parcial; os efeitos sobre a escola podem se dar sob enorme pressão, pois estaria 

reforçando simplesmente a concepção de indicadores para puro e simples controle e não 

no sentido exposto por Bondioli.  

Os indicadores são importantes para Freitas (2005) mais pela significação 

compartilhada que possuem perante os atores da escola que pelo valor numérico ou de 

análise que possam gerar. “Entende-se que os indicadores devam ser uma construção 

social que se legitima e se desenvolve no interior da instituição escolar e têm seu lugar 

natural no curso da avaliação institucional, induzida e acompanhada pelas políticas 

públicas” (p. 921). 

A concepção de qualidade exposta até o momento considera que o instrumento 

para a condução da qualidade negociada é o projeto pedagógico da escola, que também 

assume um significado negociável. Constitui uma espécie de pacto entre as escolas e o 

órgão gestor da rede, que define compromissos e responsabilidades recíprocas, ao que 

Freitas denomina responsabilidade bilateral. Dessa forma, a responsabilização 

unilateral da escola não teria sentido como atualmente se veicula: para a escola, todo o 

rigor; para o Estado, a relativização “do que é possível fazer”. 

Essa responsabilidade não é apenas da escola, naquilo que lhe é 

devido, mas também é relativa ao que a escola necessita dispor para 

garantir a exequibilidade do seu projeto. Daí o sentido de um “pacto” 

com múltiplos atores: da escola para com seus estudantes; da escola 

consigo mesma; da escola com os gestores do sistema escolar; e dos 

gestores do sistema para com a escola (FREITAS, 2005, p. 922). 

Percebe-se que há um nível de negociação horizontal, que se dá na escola, e um 

nível vertical voltado para o topo do sistema a quem compete desenvolver uma escuta 

para as demandas da escola orientada pelo projeto pedagógico. Esta dinâmica se daria 

da seguinte forma: 

A comunidade escolar ganha capacidade argumentativa 

(empowerment) para demandar apoio à luz de suas necessidades na 

direção dos compromissos que se colocou numa linha de tempo 
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determinado. Estabelece-se uma via de mão dupla que favorece a 

ambos, tanto ao sistema como a comunidade escolar no cumprimento 

de sua função social. A dimensão formativa da avaliação já começa a 

germinar. A escola reflexiva47 substitui com nítidas vantagens a ideia 

do professor reflexivo. Mais do que isso, qualifica-se explicitamente 

sobre o quê a escola reflete e isso faz toda a diferença no campo ético-

político (SORDI, 2009, p. 41). 

Esse movimento dialógico, coletivo/individual/coletivo, fortaleceria o projeto 

pedagógico da escola. Entretanto, os autores ressaltam que a hierarquia de 

responsabilidades implícitas nas diferentes formas de inserção no processo de trabalho 

na escola precisa ser respeitada.  

Que não se confunda participação democrática com democratismo. Há 

encaminhamentos que devem ser feitos e há institucionalmente 

responsáveis por fazê-lo. Como também há expectativas que só podem 

ser atingidas se cada funcionário, estudante, família, professor, não se 

furtar de se empenhar em seu âmbito de atuação, mas com a visão do 

acordo coletivo a reger suas micro decisões (SORDI, 2009, p. 40). 

A autora ainda esclarece que participação democrática e legitimidade política são 

palavras que, ao serem assumidas como princípios norteadores de um processo de 

avaliação institucional, exigem coerência e responsabilidade por parte de quem conduz 

o trabalho: “não se trata de um mero artifício de descentralização do poder, com 

transposição das mesmas relações de poder anteriormente concentradas nas mãos do 

gestor para outros atores/espaços” (SORDI, 2009, p. 40). 

Freitas e Sordi (2009, p. 46) convergem quando afirmam que o PPP seria o 

amálgama de uma instituição social tão singular e multiforme como é a escola:  

Se aceitarmos que a educação é um “produto” resultante de um 

processo relacional em que sujeitos históricos se encontram com suas 

subjetividades, suas idiossincrasias, seus valores e suas energias, para 

produzirem o bem comum (Santos, 2006)48, algo deve objetivar esta 

produção indiscutivelmente coletiva. A isto chamamos projeto 

pedagógico. 

Relacionam a construção do PPP da escola à autonomia dos atores. Este traço, o 

da autonomia e do controle social, aparece repetidas vezes nos textos dos autores ao 

relacionar avaliação a empoderamento dos indivíduos. 

                                                           
47 Segundo Freitas, sem o concurso de todos os atores que atuam na escola (funcionários, estudantes, 

gestores, pais etc.) limita-se em muito a possibilidade de transformação dos processos escolares. Defende 

a ideia de que não é apenas o professor que precisa ser reflexivo, mas sim o conjunto da escola 

(FREITAS, 2009, p. 33/34) 

48 SANTOS, Boaventura S. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 

2006. 
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Sendo o PPP o elemento mais permanente que rege a vida da escola e 

que orienta os compromissos aceitos pela comunidade localmente 

envolvida e interessada na produção de bons resultados educacionais, 

parece óbvio que, quanto maior for a participação legítima desta 

comunidade com o processo de avaliação institucional, mais estes 

dados poderão produzir sentidos e fazer pensar ao coletivo destes 

atores. A transformação da “medida” em avaliação exige 

necessariamente envolvimento da comunidade da escola. A isto 

chamaremos de compromisso social com a avaliação (FREITAS e 

SORDI, 2009, p. 49). 

A noção de qualidade negociada traz na formulação da proposta de AIP a 

dimensão da mudança, de quebra de paradigma. Assim, se questiona como conceber tal 

mudança considerando a organização e o funcionamento das redes de ensino, já que é 

comum que se pense a mudança como produto de um centro difusor que atua na 

transferência dessa para as escolas. Tal concepção supõe que ela já esteja elaborada em 

algum lugar, fora do local onde ela tem de ocorrer, bastando para tal convencer os 

atores locais para adotarem certa mudança (FREITAS, 2005a). 

A mudança na perspectiva dessa proposta de AIP seria uma construção local 

apoiada e não uma transferência do órgão central para as escolas. Tal construção seria 

guiada por um projeto pedagógico da instituição, consideradas as políticas globais 

provenientes de órgãos centrais, que se configuram num conjunto de indicadores com os 

quais a escola se compromete e se responsabiliza, demandando do Poder Público as 

condições necessárias à sua realização. 

Esta forma de relacionamento exclui tanto as formas autoritárias de 

gestão baseadas na verticalização das decisões como exclui 

igualmente o populismo e o democratismo de formas de gestão que 

transferem inadequadamente (para não dizer que abandonam) para a 

“ponta” as decisões, unilateralizando-as e omitindo-se. É na tensão 

entre as políticas públicas centrais e as necessidades e os projetos 

locais que se constrói a qualidade das escolas, a partir de indicadores 

publicizados e assumidos coletivamente, articulados no projeto 

pedagógico da escola (FREITAS, 2005b, p. 923). 

3.2.3 Controle social 

Antes de apresentar como a proposta de AIP estudada trabalha com o conceito de 

controle social, tomamos o entendimento de Dias Sobrinho (2002), que cita Philippe 

Perrenoud para demarcar uma posição em relação a este conceito. Segundo esse autor, 

Perrenoud outorga a avaliação codificada, isto é, formal, pública, oficial de ser: “um 

instrumento de seleção, de regulação, de prognóstico, de certificação e de controle” 
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(apud DIAS SOBRINHO, 2002, p. 60). O autor destaca que a lógica, o sentido de tal 

definição reside no controle, onde o todo se restringe a seu pedaço controlador. No 

entanto, controle pode ser uma parte do processo, mas não pode ser tomado como sendo 

a própria avaliação. Pretendendo conhecer a etimologia da palavra encontra-se que 

controle provém do latim rotulare, rotular, inventariar, que em francês gerou a 

expressão contre-rôle, que no século XIV consistia no duplo registro notarial, um papel 

para controlar outro, contraprova e investigação da conformidade de um documento. 

Controlar é efetuar a lógica do balanço, examinar se um produto, uma resposta ou os 

papéis estão de acordo com as regras, normas e critérios. Estaria de acordo, segundo 

Dias Sobrinho (2002), com a lógica da conservação, da preservação da hierarquia, da 

autoridade assimétrica, da ordem estabelecida, da normatividade, da sanção e da 

conformidade indiscutível. Isso posto, compreende-se a afirmação anterior de Freitas de 

que é necessário contextualizar, saber de que política está se falando para que o conceito 

seja melhor compreendido ou referenciado.  

No caso de uma proposta de avaliação institucional que se reivindica participativa 

e com os pressupostos elencados até o momento, não é possível conceber que esta 

postule que o único propósito da avaliação seja o controle. Dias Sobrinho situa o 

controle fazendo parte de um processo mais amplo e de mais ricos significados que 

sejam intencionalmente educativos. Neste caso, funcionaria como um recurso e não 

como um fim que se basta em si mesmo (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 61). A proposta 

de AIP implementada na rede de Campinas trabalha com o conceito de controle social 

exercido pelos vários atores tendo o projeto pedagógico da escola como ponto de 

intersecção. 

Problematizando sobre as dificuldades de adoção do controle social, Sordi (2009, 

p. 15) aponta o magistério como um interlocutor controverso. Afirma que, de modo 

geral, há uma postura dos educadores de que o trabalho pedagógico pertence apenas ao 

professor, não cabendo nenhum tipo de controle social sobre como os processos 

pedagógicos se desenrolam, mesmo quando este ocorre de forma disjuntiva com o 

projeto da escola.  

Roldão (2006, p. 111) em seu estudo sobre a profissão docente situa o fenômeno 

dessa forma: 

(...) Poderá argumentar-se com a imensa margem de “poder” de que o 

professor é detentor dentro da sala de aula, por virtude do isolamento 

e privacidade, quase sacralização, que sempre foram apanágio do 
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desempenho docente, atribuídos à alegada independência de cada 

docente na sua disciplina, na sua classe, com os seus alunos – numa 

avalanche de adjectivos possessivos que esmaga – e é significativa – 

quando analisamos o nosso próprio discurso. Mas essa liberdade 

aparente constitui-se antes como um factor de antiprofissionalidade, 

na medida em que justamente substitui a legitimidade do saber que 

fundamenta a acção, e o controlo sustentado do grupo profissional, 

pelo arbítrio de cada agente individual, a quem não é exigido 

fundamento para o que faz, nem é assegurada qualquer garantia de 

legitimação pelos seus pares. Contudo, a ideia de liberdade de acção 

do professor é lida, pelos próprios, como muita investigação e 

comprova, exactamente neste sentido, como sinónima do direito 

arbitrário de agir como quiserem, e, sobretudo, sem interferências 

externas, o que configura, por parte dos professores, a crença 

enraizada na não necessidade de legitimar ou justificar perante outros 

a sua acção. Esta crença, socialmente construída e persistentemente 

passada na cultura docente, é, à luz dos referentes desta análise, 

indicador de não profissionalidade. 

Sordi revela que, além das questões relacionadas aos docentes, há, por meio de 

controle social, possibilidades de fazer com que a escola não se desvirtue dos propósitos 

que anuncia por meio das microdecisões que toma. 

O controle social sobre a educação é responsabilidade a ser 

compartilhada por todos os interessados com o desenvolvimento 

soberano de uma nação. Trata-se, pois, de colocar a avaliação a 

serviço de um projeto educativo de eficácia social inconteste e que 

expresse os acordos formulados pelos múltiplos atores interessados. E 

para que acordos possam ser celebrados, novas relações sociais devem 

ser oportunizadas na escola. Mais do que nunca importa assumir que 

processos autênticos de avaliação são sempre participativos e, por 

decorrência, conflituosos (SORDI, 2009, p. 38). 

3.2.4 Circularidade 

Sordi e Lüdke emprestam de Jean-Louis Martinand, o conceito de Circularidade. 

A ideia de circularidade indicaria a circulação entre duas ou mais fontes produtoras de 

saber, cada uma enriquecendo a seu modo a construção do conhecimento, advinda de 

processos sociais, coletivos, dialógicos e plurais (LÜDKE e SORDI, 2009, p. 32).  

A categoria “circularidade dos saberes”, quando aplicada para situações de AIP,  

(...) mostra-se pertinente, pois este processo só se sustenta pela 

inserção dos múltiplos atores sociais envolvidos com a escola e seu 

projeto. Ao cotejarem seus olhares avaliativos sobre a qualidade da 

escola, estes atores fazem circular não apenas impressões, 

expectativas, mas também seus conhecimentos sobre esta realidade, 

construindo de modo complementar uma melhor apreensão da 

realidade da escola que não se explicará apenas a partir de 

pressupostos científicos dos profissionais da educação, mas também 
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incluirá a perspectiva dos atores não profissionais com seus saberes 

experienciais e intuitivos (LÜDKE e SORDI, CAMPINAS, 2009, 

p. 33). 

Até o momento observa-se que a proposta de AIP implementada em Campinas 

trabalha em seus pressupostos com os seguintes conceitos: regulação, controle social, 

qualidade negociada e circularidade. São fundamentos importantes: a mudança apoiada, 

a responsabilidade bilateral e a descentralização política. Identifica-se, no conjunto, 

certa sobreposição do conceito qualidade negociada, podendo-se apontar que certamente 

se deve ao fato de que a qualificação é sempre o cerne da avaliação.  

A avaliação institucional participativa tende a ser, como diz Afonso (2010), uma 

forma mais amigável de avaliação, talvez por buscar a complementaridade de olhares, o 

compartilhamento de objetivos, de metas e de intencionalidades. 

Mas avaliação não é peça descolada de um jogo. Nas práticas escolares ela se alia 

diametralmente a procedimentos didáticos para manter os objetivos que emanam das 

funções de reprodução que esta sociedade impõe. Se a ideia é perceber a AIP como 

outra possibilidade de avaliação em consonância com uma perspectiva de escola 

(democrática), é importante para esta pesquisa perceber se as várias práticas de ensino 

da escola acompanham esta concepção. 

Apresentados o contexto local da proposta e seus fundamentos, nos próximos 

capítulos são expostos e analisados os dados relativos à implementação da AIP na 

escola. 
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CAPÍTULO 4: A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA NA 

EMEF 

No capítulo anterior procurou-se descrever e analisar as medidas tomadas pela 

Secretaria de Educação de Campinas ao longo de duas décadas para que a política de 

Avaliação Institucional Participativa fosse efetivada na rede de ensino, bem como 

explicitar os conceitos e os fundamentos que orientaram a elaboração da política e as 

estratégias que deveriam ser adotadas pelas escolas para implementação da AIP. Neste 

capítulo retoma-se os procedimentos metodológicos adotados para a análise das fontes 

documentais relativas às ações de implementação da AIP na escola e os critérios 

adotados para o exame de duas fontes: as Atas da CPA e os PPP da EMEF; apresenta-se 

também análise sobre os dados quantitativos gerados a partir destas fontes e o contexto 

no qual a EMEF estava imersa durante os anos de implementação pesquisados.  

4.1 Retomando os procedimentos metodológicos adotados  

a) Sobre as fontes documentais e entrevistas 

Para a análise sobre a implementação da política de AIP na EMEF, dois tipos de 

fontes foram fundamentais. As fontes documentais procedentes das atas das reuniões da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), compreendendo o período de 2011 a 2014, e os 

Projetos Políticos Pedagógicos do período de 2009 a 201449 e os dados gerados por 

meio de entrevistas com a orientadora pedagógica e a direção da escola e com a 

assessora de AIP da SME. 

Embora compreenda-se que cada documento tenha a sua natureza e sejam 

indiscutivelmente importantes para o estudo que se apresenta – já que na proposta ora 

estudada o PPP deve ser o amálgama dos esforços e intenções da escola e a CPA o 

espaço político onde se consagram as discussões concernentes a AIP – é necessário 

                                                           
49 Embora a CPA tenha sido instituída no final de 2008 a escola não realizou registros sistemáticos das 

reuniões dos anos de 2009 e 2010. Intencionava-se analisar os PPP dos anos de 2007 e 2008, no entanto, a 

escola alegou que tais documentos não estavam disponíveis pelo fato de o arquivo morto da escola estar 

passando por uma reestruturação em função de reformas e alterações ocorridas nos espaços físicos da 

U.E. Desta forma, julgou-se procedente examinar os PPP dos anos coincidentes com as Atas utilizando o 

mesmo procedimento metodológico, sendo que os anos de 2009 e 2010 foram utilizados como referência 

para se obter dados sobre o contexto da escola. 
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reconhecer os limites dos subsídios que estas fontes fornecem perante a complexidade 

do que é a vida escolar. Boto (2012) chama atenção para o fato de que a escola, com seu 

conhecimento, seus valores e seus ritos, possui uma lógica que só será decifrada pela 

pertença, pela convivência cotidiana e pelo domínio progressivo de saberes não 

codificados, se referindo àqueles que não vêm expressos em linguagem sistemática.  

Considerando esta asserção entende-se que a escola compõe um sistema social 

extremamente dinâmico marcado por inúmeras relações de convivência, de partilha, de 

diálogos que marcam afinidades e conflitos e também de normas e de combinados, às 

vezes claros e explícitos, às vezes tácitos, produto das regulamentações legais e das 

interações dos atores que atuam em cada lugar da escola. Nesse sentido, torna-se 

fundamental reconhecer que cada unidade escolar, embora faça parte de um 

sistema/rede, e por isso tenha partes em comum com o todo, possui uma cultura própria, 

e que em certa medida é expressa em seus registros e em todos os seus modos de ser. 

Por isso foram fundamentais a realização das entrevistas e algumas observações. 

A despeito disso, entende-se que a elaboração coletiva do projeto pedagógico 

revela-se como o elemento político estratégico potente perante o qual as partes pactuam 

quais as diretrizes e os meios que orientarão as práticas educativas em diferentes níveis, 

durante certo período de tempo, a intencionalidade daquele grupo é explicitada. Na 

EMEF pesquisada pode-se observar pela leitura dos documentos que a construção do 

PPP é congruente com esta perspectiva.  

Esclarece-se que tendo conhecimento por meio da leitura do PPP e do calendário 

escolar de que a escola realiza reuniões de avaliação parcial do seu Projeto Pedagógico 

(nas RPAIs), procurou-se nos momentos de visita à escola verificar junto aos docentes a 

existência destes momentos e se estes conheciam o eixo do Projeto, o que se confirmou. 

Nas reuniões (e registros) da CPA observou-se situações nas quais os representantes dos 

segmentos, docentes, equipe gestora e pais, faziam alusão ao documento, às vezes, para 

se referenciar, realizar balanço ou para sugerir mudanças para o ano seguinte50.  

                                                           
50 Alguns registros das Atas: 20/04/2011: Convite aos membros da CPA para a reunião extraordinária 

para devolutiva do Projeto Pedagógico; 4/5/2011: O segmento equipe gestora indicou a falta de formação 

continuada para todos os profissionais que trabalham na escola, para desenvolver plenamente o projeto 

pedagógico; 18/05/2011: Foi comentado para os membros da CPA como se deu a apresentação do Projeto 

Pedagógico no NAED; 15/06/201: Professor comenta que acha importante mais formação para dar conta 

do Projeto Pedagógico. 28/09/ 201: Ficou acertado a realização de reunião extraordinária para o mês de 

outubro, para que no dia 26/10 a reunião seja utilizada para a devolutiva do projeto Pedagógico da escola 

pelo NAED; 09/11/2011: Dia 23/11 terá devolutiva do PPP na reunião da CPA; 23/11/2011: Balanço do 

PPP na CPA com equipe do NAED. 01/03/2012: A orientadora pedagógica enfatiza que irá continuar 

com a participação de todos no Projeto Pedagógico da Escola. 29/03/2012: É informado que o supervisor 

do NAED está lendo o PPP da escola. 23/08/2012: A orientadora informou sobre a presença da CPA no 
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Em relação às atas da CPA, chama-se atenção para o fato de este documento ter 

outro caráter e finalidade. Sendo este um documento que expressa a percepção de uma 

pessoa responsável pelo relato de uma situação dinâmica, como é próprio de uma 

reunião, procedeu-se ao tratamento desta fonte comparando os registros da pesquisadora 

das reuniões, nas quais participou como observadora, com os registros das atas da 

Comissão. Após este procedimento percebeu-se que há um padrão nas atas consoante 

com as pautas das reuniões: leitura dos encaminhamentos da reunião anterior, leitura da 

pauta do dia, abertura para informes a todos os segmentos e debate sobre os temas 

elencados, encaminhamentos, leitura da ata do dia e assinatura dos presentes. Outro 

fator é que, embora tenha-se encontrado algumas diferenças na comparação dos 

registros, não houve nenhum episódio registrado de forma divergente. 

b) Sobre o exame dos documentos 

A política de AIP implementada na rede de Campinas adotou os conceitos de 

Regulação, Qualidade Negociada, Controle Social e Circularidade como orientadores 

para ação das escolas. Teoricamente, o conjunto destes conceitos consuma esta política 

conforme relatado anteriormente. 

O procedimento metodológico para análise consistiu em adotar tais conceitos 

como eixos analíticos, indicadores das ações centrais da política a serem verificados nas 

fontes provenientes da escola: atas das reuniões da CPA e PPPs. Portanto, a questão 

central que orientou a análise na pesquisa com as diferentes fontes foi o de identificar a 

presença de tais indicadores – da efetivação do projetado pelos conceitos – e analisar em 

quais circunstâncias eles apareceram. 

Cabe informar que o conceito Qualidade Negociada, pela densidade que assume 

nesta proposta de avaliação, solicitou uma subdivisão, gerando vários descritores. 

Adotou-se assim a seguinte nomenclatura: Indicador, que possui o mesmo nome do 

conceito, Descritor, que é uma subdivisão do indicador tratado e a análise da 

abrangência do Indicador e do Descritor, constituindo ações que compõem o que se 

entende no interior de cada conceito permitindo identificar sua presença ou não na 

                                                                                                                                                                          
evento do NAED para apresentar o Projeto Pedagógico. A orientadora informou aos membros da CPA o 

que é o Projeto Pedagógico, o que consta nesse documento e para que serve. 18/04/2013: Retomam as 

evidências do plano de avaliação: o segmento apontou que o número grande de alunos em sala de aula 

dificulta o conhecimento e o trabalho com a especificidade da aprendizagem de cada aluno; dificulta o 

trabalho de escrita e reescrita em sala de aula; cumprindo os objetivos e metas do PPP. 
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realidade no contexto real estudado. No esquema abaixo explicita-se a matriz de análise 

utilizada tendo como referência os conceitos da política de AIP. 

Figura 8: Matriz de análise – Elaborado pela autora. 

 

 

c) Analisando os Indicadores e Descritores 

Para realizar a análise de cada indicador retomou-se a definição de cada conceito 

detectando e analisando as ações ali embutidas, para observar o emprego de cada 

conceito na dinâmica das situações coletadas nos PPP, nas Atas, nas entrevistas e nas 

observações. Buscou-se assim uma síntese de cada conceito, mais próxima da 

concretização das ações, a fim de proceder à análise das diversas fontes. 

Quadro 2: Análise dos Indicadores e Descritores 

INDICADOR AÇÃO 

REGULAÇÃO 

Refere-se à indução de mudança de forma capilar/para 

outras instâncias; a formulação e criação de condições 

institucionais que alterem determinado quadro, a 

implantação de novos mecanismos que visem a 

participação social, gerando por vezes, a exposição de 

conflitos. 

CONTROLE SOCIAL 

Recurso, meio para obtenção da transparência quanto à 

execução do projeto pedagógico e demais ações e 

decisões da escola, forma pela qual se mobiliza os 

diferentes atores para a participação e engajamento 

frente um propósito, necessita de aquisição de 

informações e viabilização de canais de comunicação. 
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CIRCULARIDADE 

Empoderamento de diferentes atores e segmentos cada 

um enriquecendo, a seu modo, a construção do 

conhecimento, advinda de processos sociais, coletivos, 

dialógicos e plurais, opõe-se a ideia de transferência, 

transmissão, tradução que implicam uma direção do 

movimento, de cima para baixo, do centro para a 

periferia. Promove a apreensão da realidade da escola 

que não se explicará apenas a partir de pressupostos 

científicos dos profissionais da educação, mas também 

incluirá a perspectiva dos atores não profissionais com 

seus saberes experienciais e intuitivos. 

QUALIDADE 

NEGOCIADA 

Sua essência encontra-se no pacto, no acordo que 

envolve atores que têm interesses comuns em relação à 

rede educativa com necessidades e responsabilidades 

diferenciadas e complementares para obtenção da 

qualidade que se pretende num determinado momento 

do processo histórico, fundamenta-se na 

responsabilidade bilateral. A natureza da qualidade 

postulada envolve ainda outros aspectos: negociável, 

participativa, autorreflexiva, contextual e plural, 

transformadora, formadora e processual. À luz da 

leitura dos documentos provenientes da escola, esta 

definição pode ser traduzida de forma mais precisa 

num conjunto de descritores. 

DESCRITORES DO 

INDICADOR 

QUALIDADE 

NEGOCIADA 

COMPONENTES E AÇÕES 

Debate/confronto de pontos 

de vista 

Identifica-se pela presença da pluralidade de ideias e 

pela troca de saberes; argumentação de opostos e pela 

contestação. 

Participação 

Envolve o trabalho consensual em relação a uma 

finalidade; atuação individual e coletiva; fornecimento 

de condições materiais e intelectuais, organização de 

espaços e tempos que oportunizem a participação; 

escuta respeitosa dos segmentos atuantes, consideração 

pelas diferentes opiniões, compartilhamento, externo 

ou interno, da proposta pedagógica da escola. 

Cooperação 

Diz respeito à associação, colaboração, adesão, 

vinculação, coligação no sentido de engajamento de 

pessoas ou membros representantes de uma instância 

ou entidade. 

Fins compartilhados 

Presença de momentos de interlocução, de partilha de 

decisão sobre os rumos de uma atividade, ação ou 

projeto. 
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Reflexão sobre a prática 

Exame sobre o que concretamente se faz nas práticas 

na escola em relação aos propósitos e aos fins 

almejados, envolve: conhecimento da realidade, 

balanço das atividades, monitoramento de ações, 

avaliação parcial ou processual de algo.  

Natureza processual 

Acerca da construção da política, sucessão de uma ação 

planejada, presença de encadeamento, continuidade de 

algo previsto com outras derivações. 

Transformação 

Mudança perceptível de cenário, alteração de realidade 

mediante intervenção externa planejada e/ou acúmulo 

do grupo/da política interna da escola, em alguma 

medida, é o reflexo do êxito dos demais descritores. 

Indicadores 

Instituição e observância de sinalizadores de 

monitoramento da política pedagógica da escola, da 

qualidade do ensino. 

Pacto horizontal 

Exercido no interior da escola com seus alunos/consigo 

mesma, com seu projeto, suas instancias e demais 

deliberações/com os gestores do sistema. 

Pacto vertical 

Exercido com os gestores do sistema/dos gestores com 

a escola, pressão exercida pelas partes para efetivação 

do pacto. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

É importante notar que, embora tenha-se feito um esforço para delimitar a 

abrangência de cada Indicador e Descritor, é plausível admitir que haja alguns 

meandros, pois as inter-relações dos Indicadores e dos Descritores pode ocasionar certa 

imprecisão na identificação das ações que envolvem mais de um Indicador ou Descritor. 

Para circunscrever a abrangência, principalmente dos Descritores, em caso de dúvida 

privilegiou-se a forma pela qual este aparecia inicialmente nas situações encontradas 

nas fontes.  

A identificação dos indicadores e descritores nas Atas e nos PPP consistiu na 

leitura destes registros da escola ano a ano, sendo cotejados com os dados das 

entrevistas e observações para esclarecimento de dúvidas, tendo os dados de 

implantação da política como dados de contexto. Inicialmente, cada indicador e cada 

descritor recebeu uma cor, ao ler os documentos e identificar ações que se relacionavam 

com determinado indicador/descritor as marcações eram feitas para melhor identificar e 

visualizar a leitura do conjunto de ações identificadas. Como várias vezes uma ação se 

reportava a mais de um indicador/descritor, esta forma de identificação por cores não foi 

exitosa. O procedimento foi alterado: a cada indicador e descritor foi atribuído um 
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número e as marcações passaram a ser realizadas assinalando em cada situação os 

indicadores/descritores para posteriormente organizar as informações numa tabulação 

quanto à incidência de cada Indicador/Descritor. Procurou-se trazer para análise o 

máximo de situações identificadas, sendo descartadas somente aquelas que se repetiam 

nitidamente sobre o tema em tela ou que deixavam muitas dúvidas quanto à relação com 

o objeto deste estudo. 

4.2 Breve interpretação dos dados quantitativos das Atas da 

Comissão Própria de Avaliação e dos Projetos Políticos Pedagógicos  

a) Atas da CPA 

Foram analisadas 47 atas de reuniões da CPA, assim dispostas: 2011: 12 atas51; 

2012: 13; 2013: 15; em 2014 um número menor, 7 atas, pois os trabalhos foram 

acompanhados até julho de 2014. Estes dados atestam que a CPA trabalhou de forma 

periódica, com realização de reuniões quinzenais; a escola cumpre, assim, a 

determinação da SME que prevê que os Encontros da Comissão sejam pelo menos 

mensais. Segundo a OP da EMEF:  

a CPA inicia seus trabalhos logo após a reunião de planejamento que 

realizamos em fevereiro. A periodicidade é de 15 em 15 dias. Todos 

recebem o calendário no início do ano, fechamos de comum acordo”. 

(Entrevista OP, 26/05/ 2014). 

Na tabela abaixo são apresentados os quantitativos obtidos no exame das Atas. 

                                                           
51 No PPP 2011, p. 185, a escola justifica: “No entanto, acabamos começando tarde... primeiro por conta 

das muitas atividades deste ano, logo no início, depois, por conta de falta d’água no bairro... Nossa 

primeira reunião da CPA aconteceu em 20 de abril!”. 
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Tabela 2: Frequência dos indicadores/descritores nas Atas da CPA 

Indicadores/descritores 2011 2012 2013 2014 Total 

REGULAÇÃO 8 11 20 1 40 

QUALIDADE NEGOCIADA 36 38 45 12 131 

Debate e confronto de pontos de vista  4 2 0 1 7 

Participação 10 7 7 5 27 

Cooperação 4 4 3 0 11 

Fins compartilhados 5 4 5 2 16 

Reflexão sobre a prática 11 12 22 7 52 

Natureza processual 9 7 11 6 33 

Transformação 0 0 0 0 0 

Indicadores 7 5 11 7 30 

Pacto horizontal 12 8 16 1 37 

Pacto vertical 10 13 4 0 27 

CONTROLE SOCIAL 4 20 7 1 32 

CIRCULARIDADE 7 6 8 1 22 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os dados apresentados permitem notar que, dentre os quatro indicadores, o 

indicador Qualidade Negociada aparece com maior frequência, ou seja, foram 

identificadas 131 situações nas quais foi possível reconhecer seus descritores, com 

exceção do descritor Transformação. No âmbito deste indicador temos, em ordem 

decrescente, os descritores: Reflexão sobre a prática (52), Pacto horizontal (37) e 

Natureza processual (33) em maior destaque, seguidos pelos descritores Participação 

(27) e Pacto vertical (27). 

O indicador que aparece em segundo lugar é o indicador Regulação, tendo sido 

registradas 40 situações nas quais foram identificados aspectos que remetem a: indução 

de mudança de forma capilar/para outras instâncias; formulação e criação de condições 

institucionais que alterem determinado quadro; implantação de novos mecanismos que 

visem a participação social; exposição de conflitos. 

O indicador Controle Social, considerado como um recurso, um meio para 

obtenção da transparência quanto à execução do projeto pedagógico e demais ações e 

decisões da escola, aparece com frequência próxima ao Indicador Regulação: foi 
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identificado em 32 situações. Já o indicador Circularidade, que diz respeito ao 

empoderamento de diferentes atores e segmentos, apareceu mapeado em 22 situações. 

Sobre estes dados iniciais pode-se considerar que, neste caso, a natureza da fonte 

interfere na leitura dos dados. A própria existência e funcionamento sistemático da 

CPA, reunião que congrega os vários segmentos da escola e da comunidade para 

discutir as ações educativas da escola e forte pilar da proposta de AIP, já se insere como 

um fator direto que agrega ao Indicador Regulação, ao descritor Participação e ao 

Indicador Controle Social. 

Como já aludido, há descritores que possuem certa similaridade; portanto, 

supunha-se que tivessem frequências aproximadas. É o caso dos descritores: 

participação e debate de ideias/confronto de pontos de vista. No entanto, percebe-se 

uma distância considerável entre estes. Somado a isso, é necessário considerar que o 

espaço da CPA é um espaço de discussão entre diferentes segmentos. Se o confronto de 

pontos de vista aparece de forma pouco destacada, pressupõe-se que os consensos 

prevaleçam, embora a participação seja um elemento a ser destacado, assim como o 

Indicador Circularidade. 

A frequência do descritor Natureza processual aponta algo que a própria 

sistematicidade das reuniões não garante, mas proporciona. Além disso, os registros dos 

PPPs apontam para uma cultura escolar na EMEF de acompanhamento e de avaliação 

de seu planejamento e de seus resultados. Talvez isso tenha relação com o resultado do 

descritor Reflexão sobre a prática, que aparece com uma frequência acentuada, um 

pouco acima do descritor Pacto horizontal, que também guarda relação com os 

supracitados. 

É interessante notar que o descritor Transformação não aparece em nenhum ano: 

não foi observada na análise nenhuma situação que remetia a um acúmulo do grupo ou 

da escola que reverberasse numa mudança concreta. Observou-se a evolução, o 

desenrolar de acordos, pactos, encaminhamentos dentro de determinadas conjunturas, 

sem que pudessem ser traduzidas, com segurança, como uma transformação.  
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b) PPP da EMEF 

Tabela 3: Frequência dos indicadores/descritores nos Projetos Políticos 

Pedagógicos 

Indicadores/descritores 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

REGULAÇÃO 1 0 7 5 8 21 

QUALIDADE NEGOCIADA 10 71 48 64 34 227 

Debate e confronto de pontos de 

vista 

0 0 0 0 0 0 

Participação 1 11 3 11 3 29 

Cooperação 0 0 2 1 0 3 

Fins compartilhados 1 8 3 4 1 19 

Reflexão sobre a prática 2 21 17 15 9 64 

Natureza processual 1 7 5 7 3 23 

Transformação 0 6 0 5 1 12 

Indicadores 0 5 3 2 2 12 

Pacto horizontal 3 12 8 15 9 47 

Pacto vertical 2 6 7 4 6 25 

CONTROLE SOCIAL 1 2 1 2 1 7 

CIRCULARIDADE 0 1 3 0 0 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Apreciando os dados nota-se que a incidência dos indicadores é semelhante entre 

as fontes documentais, embora com grande margem de distância: temos o indicador 

Qualidade Negociada (227) com grande destaque; depois, bem abaixo, o Indicador 

Regulação (21), seguido pelos Indicadores: Controle Social (7) e Circularidade (4). No 

âmbito do indicador Qualidade Negociada apresentam-se, em ordem decrescente, os 

descritores: Reflexão sobre a prática (64) e Pacto horizontal (47), em maior destaque, 

seguido pelos descritores: Participação (29), Pacto Vertical (25) e Natureza processual 

(23) e, mais abaixo, o descritor Fins compartilhados (19). Reitera-se o que foi afirmado 

quanto à pouca (no exame das Atas) e nula (no exame dos PPPs) incidência do descritor 

Debate e confronto de pontos de vista. Chama atenção estes resultados considerando a 

natureza da proposta de AIP. 

Considerando a natureza deste documento, não surpreendem os dois descritores 

que obtiveram maior frequência, afinal, grosso modo, o PPP da escola deve trazer estes 
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elementos: balanço sobre a conjuntura da escola, proposições, anunciar a sua intenção 

pedagógica e estipular ações concernentes a isso. Compreende-se que seja positivo o 

descritor Pacto vertical aparecer com certo destaque, pois denota o entendimento de que 

em alguma medida os acordos no nível micro, da escola, dependem de interlocução com 

a instância meso, o NAED e a macro, a SME. Ilustra-se a afirmação com excertos de 

2010 e 2011: 

Há alguns anos, vem sendo implantada uma política de redução de 

períodos nas escolas municipais – e é assunto pacífico que uma escola 

com poucos períodos oferece mais qualidade ao processo educacional 

(gestão, tempos pedagógicos, organização, limpeza, etc.) – porém, a 

implantação desta política deve ser qualitativa e não “a toque de 

caixa”, pois não podemos simplesmente reduzir o número de períodos 

e salas sem ter condições dignas de alocação dos alunos, sejam os que 

permaneçam em nossa escola, ou os que precisem ir para outras U. Es. 

(municipais ou estaduais).  

A própria LDB (de forma não tão objetiva, mas enfim...) estabelece 

em seu art. 3º, inc. IX a “garantia de padrão de qualidade”. Ou, um 

número razoável de alunos/sala que não ponha a perder a qualidade do 

processo de ensino- aprendizagem (PPP 2011, p.88) 

* 

Cabem, ainda, três sugestões: há que se parabenizar a iniciativa de 

publicar a resolução que norteia este documento no ano anterior, 

assim já iniciamos o ano sabendo o que esperam de nós e para quando 

esperam... mas, precisamos garantir que, ao final deste ano, ao 

publicarem novamente esta resolução, lembrem-se que o período de 

retomada, nas escolas, é bastante conturbado e nos deem dois meses a 

contar do início do ano letivo para a entrega do PPP. Conto com a 

colaboração da equipe deste Naed para fazer florescer essa ideia no 

DEPE/SME. É possível? Vocês concordam com a sugestão?  

Como estamos no terceiro ano de adendos ao PPP, sugiro também que 

se faça uma nova resolução, um pouco mais enxuta, juntando os itens 

mais novos e que aparecem por último, ao corpo do texto, assim como 

ensaio este ano, neste documento; como nos casos das metas para 

ampliar o IDEB, trazida para junto das nossas outras metas e a AIP, 

trazida para os processos de avaliação, dos quais foi separada pela 

resolução; assim, será possível contemplar todas as novas demandas, 

sem transformá-lo num ‘Frankstein’. (PPP 2010, p. 4) 

* 

No mais, bem vindo ao nosso PPP que, parafraseando o ex-Presidente 

Lula, “nunca antes, neste município”, foi elaborado tão 

prematuramente... O que valerá, depois, um pedido à SME para que se 

repense o formato e a data para o próximo ano, pois concordamos que 

maio é tarde, mas fevereiro... Isso significa que o projeto é, ainda, 
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neste momento, um recorte e um registro inicial das discussões que 

estão sendo retomadas, assim como o ano letivo. (PPP 2011, p. 7) 

Em segundo lugar aparece o Indicador Regulação, tendo sido registrado 21 vezes. 

O indicador Controle Social e o indicador Circularidade aparecem por último com uma 

frequência semelhante, respectivamente 7 e 4 situações. 

Nota-se ainda que os descritores Transformação e Indicadores, ao contrário do 

que indicou o balanço das Atas, possui relativa frequência, o que pode significar que, 

pelo fato de a escola realizar balanços ordinários do PPP, esta consiga galgar e projetar 

patamares diferenciados para suas metas, como é o caso dos projetos pedagógicos que a 

EMEF desenvolve, que ano a ano foram sofrendo alterações ou inovados. Exemplifica-

se o descritor Transformação com o surgimento do projeto Conselho de Alunos iniciado 

em 2011, somando as ações da CPA e do CE, com a seguinte justificativa:  

Os alunos do Ensino Fundamental Regular não têm um espaço próprio 

para poderem conversar e/ou para poderem se organizar e que sua 

participação no Conselho de Escola e na CPA (Comissão Própria de 

Avaliação) torna-se, de certa forma, tímida por vários fatores como, 

por exemplo, não se sentirem à vontade para poderem se expressar 

sobre determinados assuntos perante um grupo de pessoas adultas 

(PPP 2011, p. 120). 

E as alterações na Resolução do CE em conformidade com a movimentação dos 

docentes para estipular metas de aprendizagem: 

O destaque do trabalho deste ano será a sinalização de metas para o 

ensino de 1º a 5º. Ano, que estão sendo pensadas pelos educadores e 

serão discutidas na CPA, situação na qual contamos com as 

contribuições dos pais, dos funcionários e dos alunos; metas que 

depois serão levadas ao Conselho de Escola. Mas, capitaneando as 

discussões e proposições, estamos nós, os educadores da EMEF, pois 

não há como dividir esta responsabilidade. Os segmentos estão juntos, 

nestes colegiados, para somar! Além de serem ouvidos, de 

questionarem... 

Na próxima versão do documento, muito provavelmente, já teremos a 

CPA constituída e a primeira reunião realizada. 

Quanto ao Conselho, cumpre destacar uma novidade da resolução que 

vem ao encontro de uma necessidade nossa: aumentar em muito o 

comprometimento de todos os nossos alunos com os estudos e a 

aprendizagem. Assim, na próxima reunião, já teremos as normas de 

convivência para análise e aprovação dos conselheiros (PPP 2011, 

p. 72). 

Segundo os teóricos da avaliação iluminativa, um dos estágios da investigação é a 

apreensão do contexto. Por isso, optou-se por uma estrutura de análise sobre a 

implementação da política de AIP na escola apresentando um breve relato sobre o 
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cenário da escola em cada ano pesquisado. Permite-se, assim, uma visão preliminar do 

processo de implementação que é o foco principal da pesquisa para, nos próximos 

capítulos, apresentar as situações pinçadas nas Atas da CPA e nos PPPs, sendo estas 

cotejadas com outros dados e comentários da pesquisadora. 

4.3 O contexto da EMEF no período de 2009 a 2014 

O ano de 2009 

No ano de 2007, a EMEF definiu como eixo do projeto pedagógico ser uma 

escola alfabetaletradora e, em 2008, expressa a preocupação de que o intento só terá 

êxito se esta intenção perpassar todas as iniciativas da escola.  

O que é ser uma escola alfabetaletradora? 

O objetivo do nosso Projeto Político Pedagógico é termos uma escola  

“alfabetaletradora”, onde todos os alunos possam terminar o 9º ano 

lendo qualquer tipo de texto, interpretando-o e sendo capaz de 

produzir textos com boa argumentação. É esse nosso objetivo como 

escola e, portanto, todas as turmas devem ser motivadas e trabalhadas 

de maneira tal que possam, efetivamente, corresponder ao nosso 

objetivo. (PPP, 2014, p.258) 

(...) Ser uma escola alfabetaletradora pressupõe um trabalho 

orquestrado com todas as disciplinas, mas, antes de mais nada, é 

preciso promover a integração entre os pares de uma mesma 

disciplina, sobretudo para que se possa aprender com as diferenças, 

trabalho árduo que sempre tem ganhos em qualidade.  

(...) A aprendizagem da língua portuguesa possibilita desenvolver a 

percepção do aluno como cidadão. Nesse sentido, é determinante o 

seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de envolver o outro 

no discurso de modo a agir no mundo social e isso é possível ao eleger 

o gênero textual como o eixo do planejamento (PPP, 2014, p.349). 

2009 está caracterizado no PPP como um ano “negativamente atípico, tudo 

demorando mais a acontecer, principalmente a chegada dos profissionais às escolas” 

(PPP, 2009, p. 6). É um ano marcado pelos trabalhos da recém-inaugurada CPA, “que 

conseguiu cumprir a risca o calendário de reuniões quinzenais” (PPP, 2009, p. 452). 

Sobre a CPA há o seguinte registro:  

Sobre a participação dos pais/responsáveis nestas reuniões, a CPA 

realmente veio para modificar a situação: no Conselho eles 

participavam mais timidamente, sugerindo menos... Provavelmente, 

em decorrência da maior quantidade de reuniões, quinzenais, neste 
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caso, eles se envolvem mais. Realmente os segmentos aluno, 

pai/responsável e funcionário foram ampliados em número e na 

qualidade de participação. Cada um quis indicar pelo menos mais um 

amigo, interessado na avaliação, pra participar e houve um momento 

em que tivemos que esclarecer sobre a existência de outras formas de 

contribuir com a melhoria da escola (PPP, 2009, p. 97) 

A CPA se preparava para realizar o plano de avaliação da escola. Os segmentos da 

Comissão responderam a três questões: O que está bom? O que está ruim? O que pode 

melhorar? O intuito era de que o material tabulado seria utilizado como subsídio para 

elaboração de um Plano de Ação. 

Nesse ano, também tiveram início dois projetos que respondiam diretamente ao 

eixo do PPP. São eles: Projeto αβ, Escritos Diários e a ampliação do Projeto Biblioteca; 

a intenção está assim apontada: “Continuar o processo de transformar a biblioteca num 

centro de referência cultural para toda a comunidade escolar, possibilitando leitura, 

reflexão, informação e prazer pelo conhecimento” (PPP, 2009, p. 413). 

Os espaços/tempos escolares destinados a planejamento e formação docente, 

como Carga Horária Pedagógica (CHP), Trabalho Docente Individual (TDI), GT (Grupo 

Estudo Temático) e Projeto Pedagógico Diferenciado (PPD) apresentavam-se com foco 

nos temas: alfabetização e ciclos. Estão definidos no texto os pressupostos teóricos e as 

estratégias norteadoras das práticas docentes; os educadores deveriam buscar fazê-los 

convergir com o PPP da escola.  

Há preocupação com a questão da interdisciplinaridade: “Há a necessidade de 

afinar cada vez mais o trabalho das diferentes disciplinas, antes de pensarmos num 

trabalho interdisciplinar ou por metodologia de projetos, que vise um fazer e pensar 

mais coletivo, estamos começando a trilhar este caminho” (PPP, 2009, p. 100). 

O PPP foi avaliado na reunião de Avaliação do Projeto Pedagógico (AVP), nos 

espaços de formação e nos colegiados da escola, como: TDCs, reuniões pedagógicas, 

GTs, nos Conselhos: “Na AVP: 41 professores apontaram uma mudança e alguns a 

detalharam, enquanto 11 penderam para ausência de uma mudança. Temos tempo...” 

(PPP, 2009, p. 316).  

A AVP e a CPA sugeriram: “reestruturação do Projeto Escola Limpa (que 

futuramente será coordenado pela CPA)” e campanhas contra todos os outros 

desperdícios e desarmonias: “Isso não é perfumaria, a escola, de uns anos pra cá, com 

muito trabalho, está bonita e precisamos mantê-la assim” (PPP, 2009, p. 318). 
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Os Conselhos da escola (Conselho de Escola e o Conselho de Classe, Série e 

Termo) apontaram uma questão a ser perseguida por todo o ano: “há um número grande 

de alunos que desperdiça, literalmente, as 4 poucas horas a que tem direito; ou porque 

se ausentam muito da escola ou porque venha pra cá e se recuse a fazer as atividades 

propostas pelo professor” (PPP, 2009, p. 318). A escola declara, no texto, realizar 

monitoramento das avaliações externas: Prova Brasil, Provinha Brasil, Prova Campinas. 

O ano de 2010 

Em 2010, o eixo do Projeto Pedagógico (Escola αβletradora) foi mantido e 

identificam-se, no texto, mudanças, pois são elencadas nove rotinas alfabetaletradoras 

“para serem trabalhadas por todos os professores na sala de aula, em todas as suas 

turmas e para ser permanentemente avaliado: nos TDCs, nas reuniões pedagógicas, nos 

GTs, nos Conselhos” (PPP, 2010, p. 11). 

Há relato de mudança na avaliação pedagógica: “as metas para ampliar o IDEB 

são trazidas para junto das nossas outras metas e da AIP e para os processos de 

avaliação do PPP” (PPP, 2010, p. 4).  

A SME informou a escola sobre a extinção do período intermediário da unidade, 

fato que, gerará, no ano seguinte, certa conturbação na escola. 

O ano de 2011 

Em 2011, foi salientado que houve importante movimento de construção coletiva 

dos objetivos curriculares para o ensino fundamental promovido pela SME, desde 2009. 

A participação dos educadores da EMEF foi destacada desta forma: “Sobretudo por 

conta do grande número de professores de nossa unidade escolar que faz parte dos GFs 

(Grupos de Formação) e das inesgotáveis discussões (nos TDCs e outros momentos 

coletivos) acerca dos documentos e propostas enviados pela SME” (PPP, 2011, p. 81). 

São apontados no texto como destaques das ações pedagógicas: ensino de flauta, 

Pavanattur (turismo cultural educadores da escola e comunidade), apresentação cultural 

dos alunos, as estratégias didáticas estipuladas no ano anterior relativas à alfabetização e 

letramento, e o acréscimo de um item contemplando as estratégias de avaliação 

permanente. 

Há ampliação dos projetos pedagógicos da escola em relação ao ano anterior.  
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Os projetos em continuidade foram: Alfabeta, Biblioteca, Brinquedoteca, 

Conselho de Alunos, Clube do Livro, Coordenação de Ciclo, Escola Limpa, GT por ano 

e Uso do computador como instrumento de ensino. E os novos: A escola e o adolescente 

em situação de risco; Arte, técnica & comunicação; Correção das produções escritas dos 

alunos de 6º ano; Cozineth; GTs de Teorias Pedagógicas e Xadrez. Alguns desses, 

segundo o registro, eram realizados com recursos do Mais Educação e do Conta Escola, 

como a Fanfarra. E há outras atividades relatadas, como ginástica rítmica, grafite, 

capoeira, dança e teatro. 

Surge uma inovação nesse ano: Conselho de Alunos. “Estamos todos animados, 

este parece ser um ano muito mais produtivo em termos de avaliação. Além da nova 

composição e novo foco da CPA, temos o Conselho de Alunos também bastante 

animado em ver a escola se avaliando. Inclusive eles já propuseram um instrumento 

para tanto, sobre o qual nos debruçaremos na CPA” (PPP, 2011, p. 188). 

O ano de 2011 também foi marcado pela autoavaliação das ações pedagógicas da 

escola e pela definição de objetivos referentes à avaliação: 

Vivemos um momento em que a avaliação está posta interna e 

externamente. Precisamos cada vez mais discutir, afinar e promover 

momentos de avaliação. Ideias: discutir com os professores o 

questionário que foi elaborado pelos alunos representantes para avaliar 

a escola; elaborar provas conjuntas de todas as disciplinas para os 

alunos de 5º ao 9º. Monitoramento dos resultados da escola na Prova 

Brasil, Provinha Brasil, Prova Campinas (PPP 2011, p. 65). 

Avaliação de todos na escola, questões disciplinares levadas ao 

Conselho de Escola como reza a resolução de elaboração do PPP; 

pensar e elaborar as metas de aprendizagem que estipularemos e 

levaremos para a apreciação/negociação na CPA; avaliar e continuar 

investindo nas práticas pedagógicas que deram certo.  

É realizada avaliação do PPP pelos educadores mediante 4 questões: 

O que está bom? O que está ruim? O que pode melhorar? Quanto mais 

me aproximei dos objetivos do nosso PPP (ser uma escola 

alfabetaletradora)? (PPP 2011, p. 40/41). 

Essas questões são as mesmas já relatadas anteriormente estipuladas pela CPA no 

ano de 2009. 

A leitura das atas da CPA corrobora as informações do PPP quanto à intenção da 

escola de diagnosticar e planejar suas intervenções. Verifica-se, portanto, uma relação 

entre as discussões da CPA e a intenção da escola expressa no PPP: 
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Os segmentos da CPA apontarão os problemas pedagógicos 

vivenciados na escola, que devemos trabalhar para solucionarmos. 

Então ficou a sugestão que cada segmento se reúna ou faça 

levantamento, de alguma forma, de qual é o maior problema da escola 

para que possamos montar novo plano de ação. 

A metodologia da pesquisa foi direcionada aos funcionários, gestores, 

professores e alunos. (Ata da CPA, 20/04/2011) 

Nota-se nas atas de 2011 que o exercício da autorreflexão sobre a realidade 

escolar e a indicação de propostas voltadas para melhoria da aprendizagem estiveram 

presentes em praticamente todas as pautas de trabalho da Comissão. Dois dados 

chamam atenção, o primeiro diz respeito à presença de todos os segmentos nas reuniões, 

conforme reza a Resolução que regulamenta o funcionamento da CPA; o segundo é 

quanto ao foco dos trabalhos no pedagógico: balanço das ações pedagógicas da escola e 

a identificação de critérios de qualidade do ensino. 

Consultando os registros da entrevista realizada com a OP da EMEF identifica-se 

que a adoção deste foco se deu em 2010/2011 refletindo uma mudança na política 

originalmente traçada. Ao que tudo indica, os Encontros de Negociação, realizados 

entre SME e as escolas, apontaram outro caminho, pois as demandas apresentadas pela 

rede abarcavam com maior frequência as questões de infraestrutura:  

“Elencamos os primeiros problemas, mas nenhum deles tinha relação 

estreita/direta com o aprendizado (cobrir a quadra...eram ligados a 

recursos físicos e humanos). O que aconteceu conosco aconteceu também 

com outras escolas e obrigou a SME a propor que as escolas olhassem mais 

para o pedagógico” (Entrevista OP, 26/05/2014). 

Para a diretora da EMEF a partir do momento em que a SME indicou a OP para 

conduzir os trabalhos isso induziu o perfil dos trabalhos da CPA:  

“Quando eles decidem pelo OP para ser quem responde pela CPA, a opção 

da SME ficou bem clara. As OPs foram preparadas para implementar a AIP 

na escola, recebiam formação e havia a troca de experiências para isso, e é 

claro que isso repercutiu na escola. O trabalho com as OPs já induziu que 

as abordagens seriam pelo pedagógico” (Entrevista Diretora, 05/06/2014). 

Para a assessora de AIP da SME: 



130 

O OP é o principal articulador da AIP então tem que ter OP em todas as 

escolas. Os supervisores deveriam participar da formação que comentei, 

mas ficaram um pouco à margem do processo. Demos ênfase ao OP e ao 

CP. Quando entra na rede um OP novo o CP tem que formá-lo. O CP 

(NAED) é formado pela equipe de avaliação da SME. Mas isso não ocorre 

de forma desejável, a atenção da assessoria é na manutenção do processo 

(Entrevista cedida pela assessora de AIP/SME, em 21/11/2013). 

Desta situação advém um questionamento: a realização do pedagógico depende de 

condições materiais e de infraestrutura adequadas às ações concernentes ao ensino e à 

aprendizagem. Por exemplo, é totalmente pedagógico que, numa escola que atende 

demanda de cerca de 750 alunos de ensino fundamental anos iniciais e finais, a quadra 

esportiva seja algo imprescindível. A questão é: ao colocar como limite o caráter 

pedagógico para as discussões da CPA, a SME parece não atender ao seu próprio 

conceito de responsabilidade bilateral, já que as demandas, no pedagógico stricto 

sensu, se localizam na escola, mas esta deve demandar e garantir condições de 

infraestrutura e de trabalho que se localizam e são decididas no gabinete da SME. 

O ano de 2012 

2012 é um ano no qual a escola apresenta a expectativa de que a proposta 

pedagógica avance para a interdisciplinaridade. 

Mas, a grande inovação de 2011, que esperamos manter em 2012, para 

o universo de 6º ao 9º ano, foi conseguirmos começar a pensar e 

planejar atividades gerais, por ano, indo além da divisão por 

disciplinas – experimentamos isto na RPAI de 21/02/11 e foi bastante 

produtivo e animador (PPP, 2011, p. 38). 

É experimentada, por sugestão de um docente, a avaliação do PPP utilizando a 

Análise S.W.O.T52 (FOFA em português) uma ferramenta que permite identificar as 

Forças e Fraquezas da organização social, extrapolando então Oportunidades e Ameaças 

externas. 

                                                           
52 A Análise SWOT é considerada uma ferramenta utilizada na administração empresarial. Pelo breve 

levantamento realizado, esta ferramenta foi desenvolvida na década de 1960 por professores da 

Universidade Stanford, a partir da análise das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. SWOT é uma 

sigla em inglês dos termos Strengths (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças). Observou registro sobre o uso desta ferramenta em 2012; nos anos 

seguintes não há referencia nos PPPs ou nas Atas. Para saber mais: <http://www.significados.com.br/ 

swot/>. 
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A EMEF cumpre uma ideia gestada em anos anteriores: elabora e aplica uma 

avaliação de aprendizagem própria, composta por questões objetivas de cada conteúdo 

curricular e uma proposta de escrita. 

A escola realiza também balanço dos trabalhos desenvolvidos da CPA e aponta 

como prioridades:  

Como principais tarefas temos: elaborar o regimento da CPA e 

finalizar nosso Plano de Ação. Neste momento, abril de 2012, estamos 

(re) discutindo, por segmento, a questão da redução de número de 

alunos por sala, nos moldes propostos para a elaboração final do Plano 

de Ação (com metas, ações, indicadores sociais) (PPP, 2012, p. 206). 

Como observado nos anos anteriores, é realizado balanço do PPP no qual as 

estratégias didáticas relativas à alfabetização e letramento passam a incluir e 

necessidade de priorizar o trabalho em grupo com os alunos, em todos os anos e 

disciplinas. 

A escola inicia o ano com um período a menos e declara em seu PPP ter 

dificuldades para atender a demanda e em manter patamar de qualidade em função das 

mudanças organizativas as quais teve de promover; chama-se atenção para o 

encerramento de três projetos e, sobretudo, para a não realização do TDC com todos os 

professores, já que quando a escola conseguiu se organizar desta forma, foi um 

momento bastante comemorado pela qualidade que esta conquista poderia gerar.  

Para tentar minimizar estes problemas, investimos em equipamentos: 

mesa para tênis (de mesa), mesa de pebolim, cama elástica, petecas, 

quebra-cabeça, Banco Imobiliário, Cara-a-cara. Mas, estamos 

distantes de oferecer condições mínimas de trabalho para que o ensino 

e a aprendizagem possam acontecer a contento. Chega a ser irônica, a 

situação: antes do fechamento do período intermediário, e, sobretudo 

antes da reforma da quadra, brigávamos para que os alunos viessem 

fora do horário para frequentar as aulas... agora temos todos os alunos 

fazendo a aula e nenhum espaço para oferecer. Perdemos 3 projetos: o 

Grafite, a Cenografia e a Capoeira, inclusive por falta de espaço. Com 

o fechamento do período intermediário não podemos mais realizar 

todos os TDCs num mesmo dia, 2ª feira, o que era ideal (PPP, 2012, 

p. 49). 

O ano de 2013 

Em contraposição aos dois últimos anos, a escola começa 2013 com boas 

expectativas.  

2013 é um ano especial para a nossa escola porque começamos o ano 

já podendo utilizar a quadra coberta (reforma de 2011) para a 
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educação física e outras duas salas. Ainda estamos distantes do 

desenho ideal de escola, até porque, tendo um pouco mais de espaço, 

as demandas antes retraídas agora afloram e nos deixam de novo com 

problemas de espaço: onde bem acomodar tantos projetos e trabalhos 

diferenciados? Começamos o ano, que carrega bons prenúncios: mais 

e melhores espaços pedagógicos, continuidade nos nossos propósitos e 

ações para prosseguir fazendo com que nossos alunos leiam, escrevam 

e ajam no mundo de forma cada vez melhor para si e para a 

coletividade, num trabalho mais afinado com a CPA, mais 

representativa do que nunca (PPP, 2013, vol. I, p. 7). 

(...) Continuamos com o mesmo tipo de trabalho relacionado aos 

coletivos e órgãos de representação, apenas as composições foram 

alteradas (PPP, 2013, vol. I, p. 68). 

Parece ser também um ano importante para a CPA, de consolidação do seu 

trabalho realizado ao longo de 4 anos: 

A CPA faz seu Regimento: “o regimento que fizemos, foi amplamente 

discutido. Agora sabemos como vai ser ao certo a eleição para todos 

os segmentos” (PPP, 2013, p. 55).  

Em 2012, a CPA que trabalhou em 2011 se reencontrou para 

participar da elaboração do projeto pedagógico, em 1º. de fevereiro. 

Participação ainda tímida... pois foi a primeira vez! (PPP, 2013, p. 12) 

(...) A CPA se manteve atenta a todos os problemas enfrentados pela 

escola e a todos os acontecimentos que movimentaram ou pararam a 

escola: fechamento do período intermediário e seus desdobramentos 

(falta de espaço, turmas com mais alunos), paralisação das obras da 

quadra, greve motivada inclusive por melhores condições de ensino, a 

possibilidade de uso pedagógico do celular, nossa mostra de trabalhos 

interna e aquela promovida pelo NAED para que as escolas 

mostrassem seus PPs. Podemos, então, não ter caminhado tanto... mas 

parados é que não ficamos! (PPP, 2013, p. 56). 

(...) CPA elaborará o Plano de Ação mediante as seguintes categorias: 

“Questão indicada; As evidências; As metas, As Ações; Os 

responsáveis; Os prazos; Como será o controle social; Indicadores 

para monitoramento das ações. E, como ocorre todo ano, avaliamos e 

retomamos o PPP e alinhamos quanto ao propósito de ser escola 

“alfabetaletradora” (PPP, 2013, p. 62). 

O ano de 2014 

Para 2014, o cenário ficou ainda mais complicado: pela manhã 

tivemos que abrir uma terceira turma de 1º. Ano, ocupando a sala 11, 

o que amplia as nossas necessidades por espaço; e, desde 2013, temos 

nos deparado com a diminuição dos repasses de verbas, o que reduz 

em muito o nosso poder de compra. Temos uma lista grande de 

materiais, equipamentos e melhorias a fazer na escola e nada de 

dinheiro... Então, ao longo do ano vamos escolhendo as expressões 

pra justificar as impossibilidades todas: pindaíba, mar de dívidas... 
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Infelizmente a solução para esses dois grandes problemas está fora da 

escola, questões sobre as quais não temos nenhum gerenciamento, nos 

cabendo lutar por ter mais e administrar o pouco espaço e o dinheiro 

escasso. (...) Recebemos um grande número de pedidos de 

transferência para nossa escola, de crianças provenientes de outros 

estados, cidades e bairros. Cientes de nossa responsabilidade de 

manter aluno na escola, desde que seja da nossa área de abrangência, 

nossas salas de ciclos I, II, III e IV continuam lotadas, prejudicando 

profundamente a qualidade de ensino (...)  

No mais, tentaremos dar continuidade aos nossos propósitos e ações 

para prosseguir fazendo com que nossos alunos leiam, escrevam e 

ajam no mundo de forma cada vez melhor para si e para a 

coletividade, num trabalho cada vez mais afinado com a CPA e mais 

entrosado com o Mais Educação. E que venha o Mais Cultura! (PPP 

2014, p.7) 

Bem vindo ao adendo da (...)! Só não temos escassez de animação e 

de crianças, pois começamos o ano tendo algumas turmas com 30 

alunos! O que nos leva de volta a 2013... Não tem jeito, nossas capas 

de PP seriam, ainda por algum tempo, reflexo do pedagogismo-

denúncia, rs, se não fosse o boi. Explico: já estava pensando em como 

representar, graficamente, o mar de dívidas que nos assola, quando os 

alunos do 4º. Ano A, um dia antes de saírem para uma trilha cultural, 

uma trilha griô, que percorre alguns dos caminhos da lenda do Boi 

Falô... desenharam o boi, falando. Ao ver as produções, entendi que 

havia achado a capa do adendo 2014 – esqueçamos as dívidas por uns 

momentos, porque a pedagogia, ou, no caso, o boi, fala mais alto! E se 

você não prestou atenção à capa, volte e veja o que o boi falou: Ler! 

Felizmente, houve aumento na demanda do EJA (PPP, 2014, p. 85). 

Sobre os coletivos e os órgãos de representação:  

“Continuamos com o mesmo tipo de trabalho relacionado aos 

coletivos”. Nossa diretora, acha que foi a melhor CPA de todos os 

tempos. A sequência de reuniões é muito importante. Temos o 

compromisso e as presenças. Houve trocas de alunos por vários 

motivos. Em resumo, a CPA nos remete e se alimenta do Conselho 

dos Alunos. E, ao mesmo tempo, CE e CPA, juntos, nos dão 

mobilidade e boa representação. Somos festeiros, temos muito a 

comemorar, sempre. Na CPA não poderia ser diferente (PPP, 2014, 

p. 399). 

Sobre o Plano de Ação da CPA: 

Plano de Ação da CPA: É importante deixar claro que cada segmento 

demandou apenas para si, oque é sempre um desafio. Pensaram na 

CPA e ouviram seus pares, depois, da seguinte forma: alunos no 

conselho de representantes e nas salas de aula; professores nos TDCs, 

gestores e funcionários é fácil ouvir e, finalmente, os pais foram 

ouvidos por meio de um questionário (PPP, 2014, p. 400). 

A escola avalia os Projetos implementados ao longo dos últimos 5 anos.
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CAPÍTULO 5: QUALIDADE NEGOCIADA: destacando 

situações para acordos 

Neste capítulo, e no capítulo seguinte, os atos legais e, principalmente, as 

entrevistas realizadas com a assessora de AI da SME e com a equipe gestora da EMEF, 

além das observações realizadas in loco, são tomados como referências para análise dos 

documentos procedentes da escola, PPP e Atas da CPA, a fim de responder ao problema 

central de pesquisa deste estudo: como a política de AIP idealizada foi implementada e 

reverberou na escola, e atender a dois dos objetivos específicos deste estudo: identificar 

as ações promovidas pela própria escola para implementação da AIP, na sua própria 

dinâmica, nas relações estabelecidas com os atores sociais responsáveis pela 

materialização da proposta e, elencar e analisar as condições, fatores e características da 

escola que interferiram na implementação.  

Para tanto, o roteiro traçado para este capítulo e o capítulo subsequente pretendeu 

responder as seguintes questões subsidiárias da problematização central: Quais os 

indícios de alterações ocorridos na escola em relação ao que foi proposto pela SME? Há 

indícios de mudanças na escola em função da institucionalização da Avaliação 

Institucional Participativa? Quais características da escola podem ser percebidas como 

diferenciais para a implementação?  

Para compreensão e interpretação da escola como organização educativa contou-

se com a contribuição dos conceitos de modelo racional e modelo anárquico 

empregados por Licínio Lima (2008), bem como com os estudos de Hamilton e Parlett 

(1989). Ambos contribuíram para delimitar a pretensão analítica deste estudo ao 

discernir o estado de planejamento e de idealização de um projeto do nível real de 

materialização do mesmo:  

los proyectos raras veces poseen objetivos deseados claramente 

especificados y que susciten un acuerdo generalizado. La medida des 

grado en que los objetivos se han alcanzado nunca es inequívoca. 

Hablar de un cumplimiento real es utópico, incluso absurdo en 

términos de práctica educativa. (...) Un sistema de instrucción cuando 

se lleva a la práctica, sufre modificaciones que rara vez son triviales 

(HAMILTON E PARLETT, 1989, p. 452/455). 

Dentre os quatro indicadores definidos como eixos para análise expostos no 

capítulo anterior, o Indicador Qualidade Negociada foi o que mais se destacou 

quantitativamente com uma margem bem distante dos demais. Por si só esse dado 
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adquire relevância no conjunto pela expressão de como se comporta na realidade. 

Assim, ele foi separado dos demais para que os dados possam ser analisados em 

primeiro lugar, neste capítulo. 

De fato, já no capítulo anterior foi possível verificar que esse indicador – 

Qualidade Negociada – assumiu também papel bem central no interior da proposta 

desde a Carta de Princípios, considerando que qualidade ou qualificação é intrínseca às 

questões de avaliação e da educação, ambiente aqui focalizado. 

Assim, neste capítulo pretende-se descrever quais as características da 

implementação da AIP na escola no que tange às questões envolvidas nesse Indicador. 

Para tanto, foram identificadas situações em que ações podiam ser classificadas 

como partícipes desse Indicador com os diferentes descritores apresentados no capítulo 

anterior. Foram então agrupadas tais situações, e aqui estão expostas, na sequência 

cronológica de modo a que se tenha a visão de conjunto desse Indicador nos três anos e 

meio de análise. Como este Indicador se desdobrou em dez descritores optou-se por 

apresenta-los, nesses agrupamentos, por ordem decrescente de modo a apreender as 

relevâncias dos temas debatidos na realidade da escola articulando com os dados 

quantitativos das tabelas 2 e 3 do capítulo anterior. 

Na análise das situações que serão apresentadas, procurou-se considerar aquelas 

que possuíam relação direta ou próxima com a política de AIP – e este crivo se 

configurou como um dos desafios desta pesquisa. Foram destacadas para análise 87 

situações, dispostas neste capítulo e no seguinte, abrangendo o conjunto de indicadores 

e de descritores, ocorridas no período de 2011 a 2014.  

Embora tenha-se trabalhado com situações como sinônimo de circunstâncias, 

momentos ou casos, quando possível, tentou-se agrupá-las para favorecer a leitura do 

contexto no qual a AI aparece. 

As situações foram mantidas no original, sem correções gramaticais ou 

ortográficas. 

1) Reflexão sobre a prática  

Este foi o descritor mais frequente desse Indicador, num total de cerca de 40%, o 

que pode, a priori, levar a pensar que de fato as práticas pedagógicas foram o cerne da 

preocupação da escola. 



136 

Na sequência cronológica inicia-se pelo ano de 2011 seguidos dos demais. Para 

analisar esse ano, foram selecionadas quatro situações das onze citadas na Tabela 2 do 

capítulo anterior. Estas situações são representativas de períodos diversos do ano. 

Situação 1: Reflexão sobre a prática. Indicadores. Debate/confronto de pontos de vista 

Foi apresentada as respostas de cada segmento abordando os problemas 

pedagógicos que afligem a escola. O segmento equipe gestora indicou a falta de 

formação continuada para todos os profissionais que trabalham na escola, para 

desenvolver plenamente o projeto pedagógico. O segmento funcionários indicou a 

falta de professores na escola, falta que se deve a não contratação de professores 

novos; o segmento professores indicou o número excessivo de alunos em sala de 

aula; o segmento pais indicou o ensino fraco, o segmento alunos trará o problema 

na próxima reunião. Todos esses dados irão ser transformados num instrumento 

para que a escola se avalie (CPA, 04/05/2011). 

Situação 2: Reflexão sobre a prática 

A OP retoma ao nosso plano de ação: como melhorar o ensino, mais diretamente 

incluindo as diferentes formas de ensinar e explicar – questões estas apresentadas 

pelos pais e alunos. A OP questiona: como podemos melhorar esta situação? Cada 

segmento pense o que pode ser feito para melhorar a aprendizagem do aluno. A 

A8 comenta que a sala dela não tem vontade em aprender, e que às vezes os 

professores não tem como dar aula. O A5 comenta que muitas vezes os 

professores não valorizam o que o aluno faz. A A6 diz que deveria ter aulas 

diferentes. O A5 disse que às vezes o professor não explica direito. A mãe disse 

que acha que falta incentivo por parte dos profs. A diretora comenta sobre a 

motivação, que os professores sejam admirados pelos alunos. A R5 disse que deve 

haver muita colaboração dos pais, que se deve cobrar muito dos pais. A OP sugere 

que todos os membros da CPA pensem sobre este questionamento: O que deve ser 

feito para que a aprendizagem seja melhor, o que cada um pode fazer para que 

atinja a qualidade. A P5 comentou que não adianta procurar culpados, e sim, 

unirmos forças para o ensino (Ata da CPA, 31/08/2011). 

Situação 3: Reflexão sobre a prática, Participação, Controle Social, Pacto Vertical 

A OP abordou o item sobre a manutenção do período intermediário em 201253. 

Ela narrou sobre a reunião que houve em 10/10 no NAED, que foi enfatizado que 

para 2012 será fechado o período intermediário. O que nós, da escola EMEF, 

queremos é que esse fechamento seja gradativo. E a nossa escola não tem 

estrutura física para acomodar todos os alunos, pois algumas salas são menores, 

não comporta o número de alunos que estão querendo para cada sala. A proposta 

da escola é que façamos uma reunião com o Secretário da Educação em 21/10. O 

P3 comentou sobre a reunião realizada com o conselho de Escola em 17/10/11 às 

                                                           
53 No PPP da escola de 2011 p.88-93 há sugestões da escola de como proceder para o atendimento da 

demanda de matrícula para que o período intermediário fosse fechado de forma gradual. O PPP traz 

trechos do documento enviado ao DEPE/SME em 2010 com tais sugestões. 
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10:00 horas, onde foi relatado o assunto para com os pais. A diretora destacou o 

trabalho da CPA durante o ano, e enfatizou o fato da qualidade de ensino estar 

atrelada às condições melhores de trabalho. Destacou-se que a nossa escola está 

com déficit de 8 professores, chegando ao ponto de dois professores se revezarem 

para darem aulas em um nono ano. P3 argumentou que há a necessidade da 

participação e posicionamento dos pais e dos alunos. O Supervisor argumentou 

que o nosso discurso hoje, está bem melhor do que o dia da reunião em 10/10, 

pois foi falado muito em números e não relatado o real da escola. A diretora disse 

que precisamos de espaço para os alunos, bem como espaço para as crianças 

brincarem. A OP indagou aos presentes quem poderia participar da reunião em 

21/10 às 16:00 horas com o secretário. Representando o segmento professor irá o 

P3, segmento funcionários a F3, segmento especialista: OP e Diretora, segmento 

pai: R7 e R8, segmento aluno (ficou para decidir posteriormente). (Ata da CPA, 

19/10/2011). 

Situação 4: Reflexão sobre a prática, Fins compartilhados, Controle Social, 

Circularidade 

O supervisor relembra o fato do A9 (8ºB), questionar o que é ser representante, e 

com isso despertou-lhe uma curiosidade em participar da CPA, e comentou sobre 

a dinâmica da escola: os experimentos do grande desafio, a reclamação dos alunos 

da falta de espaço, o jogo de xadrez com outro professor e assim por diante. O 

supervisor salienta que ao ler ao PPP da escola enxerga esse movimento e admira 

o trabalho da escola. Uma das características que chama a atenção é que as 

propostas apontadas aparecem as vozes dos professores, alunos, da direção. A 

OP3 complementa que no PPP aparece a fala de todos os segmentos, o trabalho 

dos funcionários, aparece um movimento que engloba várias “vozes”. Percebe-se 

que o trabalho da unidade escolar tem um norte, que é o “Projeto Escola 

Alfabetaletradora” que vem da ideia da leitura da escrita: da arte, do mundo, da 

ciência. Percebe-se que há um compromisso de todos em torno da leitura. A 

orientadora comentou que há a ideia de que tem que ir para o PPP apenas as 

coisas que deram certo, no entanto no PPP da EMEF há a preocupação de inserir o 

que não deu certo também. A diretora comentou que esse procedimento surgiu a 

partir da P17, que foi um movimento muito bacana. A OP3 ressalta que desde 

2008 a escola já realiza esse trabalho de movimento da escrita, e percebe-se que 

os propósitos da escola continuam fundamentados, ou seja, aquilo que se iniciou 

em 2008 continuou nos anos subsequentes; sendo aprimorados os registros e 

consolidado as propostas. É possível perceber do PPP grandes movimentos de 

aprimoramento. O supervisor salientou as “vozes” dos professores, percebe-se a 

voz do professor saindo do seu planejamento inserindo-se no planejamento da 

escola. Comentou também sobre a proposta do secretário que não seria viável, 

pois deixa uma lacuna para realizar projeto não é possível aqui, pois tudo ocorre 

simultaneamente. A OP3 percebe que há um esforço muito grande na unificação 

das atividades da escola, por exemplo: a leitura diária nas salas de aula, e as 

rotinas da escola, ou seja unificar alguns procedimentos a fim de aprimorar o 

trabalho dos professores. A OP3 ressalta que os “saberes” não aparecem no PPP, 

que o trabalho da EJA I e EJA II também não aparecem no PPP. Uma das 

sugestões seria sintetizar um pouco mais o PPP, pensar num registro mais 

funcional para que seja mais manuseado pelas pessoas. A diretora comentou sobre 
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as reuniões realizadas pelos representantes, que há muita fala dos alunos, que a 

cada dia os alunos reivindicam ainda mais. Mencionou sobre a participação dos 

alunos no parlamento jovem, onde participaram com excelentes propostas. A OP3 

comentou a importância da presença dessas reivindicações e participações no 

PPP. A F3 ressalta que “aqui todo mundo ajuda, como é bom estar aqui, a gente 

quer fazer, quer ajudar, a gente opina, gosta”. A diretora complementa que aqui 

nesta U.E. todos que trabalham na escola são educadores. Algumas vezes quando 

não tem professor, um funcionário entra em sala de aula. Em alguns momentos, 

cada profissional exerce funções diferentes, dependendo da necessidade da escola. 

A OP3 destacou que o eixo do trabalho está presente no planejamento dos 

professores. Citou as disciplinas de Artes onde mostra o que é Arte. A disciplina 

de Inglês mostra a preocupação com o andamento da escola. Há algumas 

disciplinas que ainda não contemplam a realidade no seu planejamento. Os alunos 

da Educação Especial estão presentes em todos os planejamentos dos professores. 

A OP3 destacou a EJA profissões, que mostra alguns questionamentos. O Plano 

da Equipe Gestora ainda não avançou no que se refere à formação de professores, 

faltam metas objetivas. Com relação ao TDC quais serão as prioridades. Um 

grande desafio para o próximo ano será como implementar todos os projetos 

presentes na escola com a alteração de períodos. Não pode perder essa dinâmica 

da escola. A OP3 parabeniza a escola pelo trabalho e o supervisor de ensino, 

agradece a P17 pelo seu trabalho, principalmente a questão de horário. Comentou 

que as estagiárias adoram ler o PPP da escola e que apesar dos 3 volumes, não 

assusta o leitor. A diretora salienta que seria interessante um blog onde constasse 

as falas dos alunos e informa que o P1 um site para a escola no próximo ano. A 

mãe questiona se os pais podem levar o PPP para casa para leitura. Foi respondido 

que sim! (Ata da CPA, 23/11/2011). 

Verifica-se, nas duas situações iniciais, que o tema do debate foram as respostas 

obtidas com a enquete realizada anteriormente, distribuída a todos os segmentos 

envolvidos com a escola. Identifica-se, nessas duas reuniões, a retomada do 

conhecimento gerado, para a escola, sobre a sua própria realidade confrontando os 

pontos de vista dos vários segmentos com focos diferenciados: formação continuada, 

falta de professores, número excessivo de alunos nas salas, ensino fraco (Ata do mês de 

maio). Em agosto retoma-se o foco das reclamações dos alunos e pais sobre as 

explicações dos professores, tema já debatido, agora acrescido com pontos de vista 

diversificados e, ao final, encaminhado para novas reflexões e soluções. 

Já em outubro o foco do debate se alterou sensivelmente, pois havia uma 

discussão sobre a manutenção do período intermediário a ser fechado no ano seguinte, 

com considerações sobre questões relativas ao contexto da escola e consequências desta 

medida, retomando-se a questão da falta de professores, condições de espaço para os 

alunos. É colocada a necessidade de organização de um grupo para ir a uma reunião 

para exercer pressão sobre a Secretaria. 
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A última reunião do ano foi em novembro com considerações sobre o trabalho da 

CPA no ano, com a presença do supervisor (função alocada na equipe da Secretaria). 

Destacaram-se pontos positivos da realidade e do PPP da EMEF e foram apontados 

pontos negativos, avanços e lacunas. 

A seguir estão as situações de 2012. 

Situação 5: Reflexão sobre a prática. Fins compartilhados. 

A orientadora retomou à evidência com relação ao número de alunos em sala (a 

estrutura física da sala é pequena; a bagunça fica gigantesca, menos alunos o 

atendimento do professor é melhor, sala vazia a interação é melhor, escola 

“alfabetaletradora” reescrita com 25 alunos é um pouco mais possível. Precisa 

escrever e escrever bem. Falta leitura, compreensão, as turmas estão melhorando) 

dificulta o trabalho com os alunos que têm necessidades mais especiais, a maioria 

da turma dos 9ºs em 2010 era pequena e foram os melhores 9ºs; os oitavos 

elogiados em 2010 foram juntados e as turmas boas se perderam; dá para explicar 

a matéria melhor). Com relação às ações foi sugerido: precisa ter mais salas de 

aula ou melhor o problema do fechamento do período e a necessidade de construir 

mais escolas. Como deu o horário de encerramento da reunião ficou combinado 

que na próxima reunião continuaremos com as ações do item 01 (Ata da CPA, 

15/03/2012). 

Situação 6: Reflexão sobre a prática. Participação. 

A orientadora indagou sobre a lição de casa, que era a leitura do plano de ação, a 

discussão dentro dos segmentos e as novas ações. A comissão foi dividida em 

grupos por segmentos para analisar o plano de ação e propor soluções (Ata da 

CPA,12/04/2012). 

Situação 7: Reflexão sobre a prática, Indicadores. 

A orientadora distribuiu o plano de ação refeito a partir das contribuições 

recebidas, a partir daí iniciou-se a leitura e discussão. A discussão gerou em torno 

do número limitado (25) de alunos, onde os professores enfatizam que com o 

menor número em sala de aula a possibilidade de realizar um trabalho melhor é 

muito maior, e teremos como atingir nosso objetivo que é uma escola 

“alfabetaletradora”. A escola possui 19 alunos com necessidades especiais com 

diagnóstico, com o número reduzido de alunos também ampliaria o trabalho com 

esses alunos. Os professores comentaram no plano de ação que em 2010, a 

maioria das turmas do 9º ano era pequena, e o trabalho foi muito satisfatório. Os 

sete oitavos anos que eram elogiados em 2010 foram reorganizados formando 

cinco nonos anos, onde ocorreu muita dificuldade para realizar um bom trabalho. 

Outra evidência apontada por um aluno foi que “em salas com número menor de 

alunos, a interação prof/aluno é melhor. Quanto à estrutura comportamental um 

aluno comenta que às vezes o número maior de alunos amplia a indisciplina. 

Quanto à estrutura física foi apontado que as nossas salas de aula possuem 
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tamanhos diferentes; pois há 4 salas de aula pequenas, que cabem menos alunos. 

A orientadora leu as metas que seria atingir o número ideal de alunos: 20 alunos 

no ciclo I e II e 25 alunos no ciclo III, IV e EJA no tempo mais curto possível, em 

último caso em 8 anos. A orientadora comentou que não seria mais viável solicitar 

25 alunos desde o ciclo I? (...) ficou estipulado que no plano ficaria o número de 

25 alunos. A segunda meta é que a partir de 2013 manter o número de 25 alunos 

no 2º ano, que já vem com esses alunos no 1º ano em 2012. A terceira meta é a 

construção de mais escolas no bairro nos próximos anos. A 4ª meta seria distribuir 

as turmas nas salas de aula, levando-se em consideração o número de alunos (Ata 

da CPA, 26/04/2012). 

Situação 8: Reflexão sobre a prática. 

A diretora relatou que as aulas de projetos são realizadas na igreja, inclusive as 

aulas de reforço; no entanto o padre achou meio “esquisito” as aulas de dança, que 

não faz parte da cultura escolar segundo o padre. O P3 lembrou do cursinho pré 

vestibular que está sendo realizado na igreja e o curso par LA que também iniciará 

(Ata da CPA, 10/05/2012). 

Situação 9: Reflexão sobre a prática. Pacto Vertical. 

Nossa escola, como a maioria, não tem inspetor de alunos e, para que consigamos 

trabalhar, precisamos contar com a colaboração e envolvimento de todos. Estamos 

conseguindo atingir um patamar em que todos os funcionários de apoio se vêem 

como educadores pois é dessa forma que sobrevivemos. Pelo tamanho de nossa 

U.E., necessitamos de mais duas funcionárias de limpeza e dois guardas (manhã e 

tarde). O segundo guarda já foi prometido pelo secretário mas, em relação à 

limpeza, a resposta que recebemos é que não é possível. O quadro administrativo 

é suficiente, pois as funcionárias readaptadas aprenderam a manusear os sistemas 

Integre e GDAE. Em relação ao quadro de professores, temos alguns problemas: 

Um cargo de português não foi atribuído e, para minimizar o problema, o 

professor Niraldo assumiu 12 aulas como carga suplementar e 6 aulas foram 

atribuídas para uma professora adjunta de outra escola que por problemas de 

horário só pode dar 5 aulas e a aula que sobra é dada pelo professor adjunto de 

matemática. Temos apenas 2 professores adjuntos para ciclos 3 e 4, uma no 

intermediário e um no vespertino. Não há professor adjunto no período noturno. 

Necessitamos de mais um professor adjunto para o vespertino e um para noturno. 

Para os ciclos 1 e 2 temos 2 professoras-adjunto no período da manhã e nenhuma 

no período intermediário. Necessitamos de mais uma para o período da manhã, 

porque com o afastamento da Profa. Danieli, por solicitação do DEPE, uma das 

professoras-adjunto assumiu sua turma e necessitamos de uma outra para o 

intermediário, pois temos 4 salas de 5º ano. Lembramos que, com 11 turmas pela 

manhã, nas situações de emergência, mesmo quando temos duas professoras-

adjunto, muitas vezes temos que dispensar alunos por falta de professor. A escola 

solicita que o DEPE envie imediatamente um professor adjunto de ciclo 1 para a 

substituição da professora Danieli mas, também, gostaríamos de poder continuar 

contando com a colaboração do NAED para suprir esta falta de recursos humanos. 

Entendemos que a saída da Profa. Danieli, e a necessidade de termos uma 

substituta para ela, gera problemas para a organização da escola e do Naed, mas 
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acreditamos que os ganhos e a valorização do trabalho que se realiza nesta 

unidade e nesta região, são maiores. (PPP, 2012, Vol I, p. 109) 

Situação 10: Reflexão sobre a prática, Fins Compartilhados, Pacto Vertical  

Com relação a quadra, a diretora informou que até o final do ano a obra estará 

finalizada. Informou que já fez um ofício solicitando alambrado nas laterais e uma 

reforma no muro que está torto e com relação aos banheiros antigos propôs que 

seja quebrado algumas paredes para que fique um galpão para ser montado as 

mesas de ping-pong. A diretora comentou que a quadra possa ser emprestada nos 

finais de semana, mas para que isso ocorra é necessário que se construa um portão 

na lateral, para que as pessoas tenham acesso à quadra, sem que tenha que passar 

pela escola, pois não temos funcionários para trabalhar nos finais de semana. 

Então a diretora solicitou a ajuda dos membros para a reivindicação da construção 

da calçada da quadra (Ata da CPA, 18/10/2012). 

Situação 11: Reflexão sobre a prática. Participação. Fins compartilhados. 

A orientadora pedagógica questionou sobre a mostra. O Sr. R11 comentou que a 

1ª peça lotou, e a 2ª peça não havia muita gente. A diretora elogiou a 1ª peça, pois 

foi escrita pelos alunos, foi muito bem lida, as músicas escritas pelos alunos 

ficaram ótimas. A A10 disse que a mostra deste ano superou, que todas as pessoas 

tiveram a oportunidade de participar; elogiou a sala onde haviam os trabalhos dos 

alunos que estão em processo de alfabetização. A diretora elogiou a entrega de 

cartas pelos alunos e o pessoal da imprensa que realizaram filmagens, entrevistas. 

A P13 comentou que devemos ver que tudo pode ser melhorado. Elogiou o 

trabalho das balizas. Parabenizou as meninas da baliza pelo belo trabalho 

realizado. A diretora elogiou também o maracatu. O OP2 comentou sobre o atraso 

do início (não pode ocorrer). Durante a entrega dos certificados, os alunos 

estavam em apresentação, o que prejudicou a entrega dos mesmos. A P13 propôs 

que na próxima mostra fosse vendido pasteis com a ajuda dos pais. A P5 

comentou que foi uma das melhores mostras realizadas na escola. Enfatizou o 

dinamismo, a vivacidade com que todos se empenharam para a mostra, ficou o 

gosto de quero mais. A mãe R15 comunicou que faz parte da Associação de 

Moradores, colocou-se à disposição da escola e solicita quais projetos que a 

escola terá no próximo ano e quais não terá verba (Ata da CPA, 22/11/2012). 

Situação 12: Reflexão sobre a Prática 

A diretora informou que a fanfarra da escola ganhou em 2º lugar, que a nossa 

fanfarra foi muito elogiada, principalmente pelo fato da escola, investir nos alunos 

pequenos (Ata da CPA, 06/12/2012). 

Situação 13: Reflexão sobre a prática. 

O CP retomou as respostas dadas no meio do ano, os professores analisaram o que 

havia mudado ou não, e produziram mais dados que foram tabulados pelo próprio 

CP; dados aos quais ele juntou também as respostas dos professores de 1º a 5º ano 
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ao meu questionário. O resultado é interessante, chegando até a ser antagônico em 

alguns momentos – o que para uns é ponto positivo, para outros é negativo... 

(PPP, 2012, p. 12) 

Situação 14: Reflexão sobre a Prática, Indicadores, Transformação. 

Após várias discussões coletivas e sempre com o intuito de realizar um trabalho 

pedagógico cada vez mais coeso em nossa unidade escolar, realizamos uma ação 

avaliação única. A PROVA (...) foi realizada em dois momentos, cada qual no 

final do 1º e 2º semestres. Os resultados, apesar de os critérios terem sido rígidos, 

foram satisfatórios. Talvez um IDEP - Índice de Desenvolvimento da Educação 

(...). Mas as discussões aqui na escola acerca do tema estão apenas por começar. 

Além disso, mesmo que seja uma proposta audaciosa, temos o intuito de criarmos 

um Índice próprio da nossa escola. Considerando as peculiaridades de nossa 

comunidade escolar. Mesmo porque nossa ideia vai ao encontro do que estabelece 

o art. 26 da Carta Magna Educacional, a LDB: “Os currículos do ensino 

fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, 

em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela”. (PPP, 2012, p. 63). 

Situação 15: Reflexão sobre a prática. Indicadores. Pacto Horizontal. 

PROCESSOS DE AVALIAÇÃO: Os processos de avaliação do desempenho dos 

alunos desta unidade educacional, levados a cabo pelos próprios professores, 

estão organizados ao longo de três trimestres letivos, para o ensino fundamental. 

Ainda sentimos alguma dificuldade nesta estrutura, porque muitas vezes parece 

que o fim do trimestre está muito distante... quando, na realidade, já está próximo! 

E, para tentar dar conta desta questão temos feito mais reuniões com atribuições 

de conselho, em TDCs e GTs, para que a avaliação seja mesmo constante e já 

desencadeie possíveis correções de rota, de planejamento, ou qualquer tipo de 

auxílio intra ou extra-classe para o aluno que encontrar maiores dificuldades.  

Assim, como projeto piloto de planejamento e avaliação permanente, tentaremos, 

este ano, reunir mensalmente, se não todos, muitos dos professores dos dois 6os. 

Anos... Ideias para quando a escola for menor...Quanto à avaliação dos ciclos I e 

II, descrevemos o que sabem nossos alunos, agrupando-os por níveis de 

conhecimento, utilizados para planejar as atividades e para integrar as ações no 

interior das turmas que estão no mesmo ano do ciclo. A avaliação final é 

individual, mas traz elementos do grupo por saberes, é descritiva e registrada no 

INTEGRE – o sistema de informação da PMC, utilizado para reunir as 

informações relativas à gestão do ensino.Em relação aos ciclos III e IV, ainda 

valem as menções O – B – S – I. Mas, desde o último trimestre de 2009, temos 

feito as descrições dos saberes por disciplina e por ano e sua inserção no mesmo 

INTEGRE. Primeiro, descrições calcadas na forma de avaliar dos professores e, a 

partir deste ano, baseadas nos objetivos de cada disciplina, definidos pela SME. 

Nosso desempenho também tem sido frequentemente avaliado por instrumentos 

externos – PROVA BRASIL, PROVINHA BRASIL, PROVA CAMPINAS, esta 

última realizada pela própria SME. E, sobretudo quanto à Provinha BR, temos 

feito um acompanhamento dos casos mais complicados, conseguindo revertê-los. 
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Internamente, este ano, planejamos voltar a fazer provões de múltipla escolha e 

uma questão dissertativa e, em relação às nossas práticas pedagógicas, 

continuamos nos avaliando sempre, em todos os momentos coletivos ou não, 

reformulando tudo o que consideramos inadequado. Temos inclusive uma CPA 

atuante, mas que ainda tem sua atuação restrita e meio em separado dos outros 

momentos de avaliação da unidade... questão que pensamos ter resolvido este ano, 

em que a tornamos mais representativa do que nunca! Mas, esta já é outra 

história...Aguardem... (PPP, 2013, p.151). 

A EMEF analisa os resultados dos rendimentos dos alunos de forma periódica, 

sejam os provenientes das avaliações externas ou das avaliações internas por disciplina, 

seja a prova elaborada pelos educadores e mesmo o Provão.  

Observou-se nos momentos de reunião que a Comissão, ainda que com alguma 

dificuldade, se debruça sobre os resultados das avaliações externas. Em 21 de novembro 

de 2013 o quadro abaixo foi entregue aos presentes e comentado pela OP da EMEF. 

Infere-se que há uma vontade da equipe gestora e educadores em tornar a avaliação da 

aprendizagem algo próximo à realidade da escola, talvez por isso a ideia de criar uma 

prova e um índice próprio e de colocar os resultados obtidos pela escola nas reuniões da 

Comissão. Talvez isso se configure como uma busca da escola por certa autonomia em 

relação às avaliações externas, nacionais e municipais. 

Tabela 4: EMEF – Dados da Provinha BR 

Ano Nº de turmas 
Atingiu Nível 

4 

Atingiu Nível 

5 

Total que atingiu 

a meta* 

2009 3 
15% dos 

alunos 

61% dos 

alunos 
76% dos alunos 

2010 2 
37% dos 

alunos 

53% dos 

alunos 
90% dos alunos 

2011 3 
53% dos 

alunos 

19 % dos 

alunos 
72% dos alunos 

* A meta do MEC é que as crianças do segundo ano atinjam os níveis 4 e 5 de leitura até o final do ano.  

Este ano: todas as crianças do 1º ano terminaram o ano entendendo e usando o princípio da escrita. 

 

Recentemente, em palestra proferida para rede de ensino de Salvador, o professor 

Ocimar Munhoz (2014), estudioso da área de avaliação, emitiu a opinião de que as 

escolas devem procurar elaborar suas próprias avaliações como uma forma de 

acompanhar a aprendizagem dos alunos e ter dados para serem cotejados com as demais 

avaliações. De qualquer forma, a avaliação da aprendizagem compõe os três níveis de 
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avaliação e é sem dúvida um dos pilares da avaliação institucional, mas tem sido pouco 

focalizada. 

Nas questões mais diretamente vinculadas à parte pedagógica, aponta-se, no PPP, 

a realização de uma avaliação única nos finais dos semestres; as referências são muito 

lacônicas, mas preenchem um dos quesitos desse descritor que é o de obter 

conhecimento por meio de avaliação parcial.  

A assessora da SME situa os dois âmbitos da avaliação da seguinte forma: 

A própria SME assume sua responsabilidade, e quando é por adesão a 

responsabilidade recaí sobre a escola somente. O LOED achava isso 

autoritário. Mas por que alguém negaria a participação, a negociação? 

Momento importante, quando nas diretrizes da SME a AIP nasce articulada 

com rendimento dos alunos. (Entrevista cedida pela assessora de AIP/SME 

em 21/11/2013). 

Como já ficou apresentado no capítulo anterior e também vislumbrado nas 

situações anteriores, o ano de 2012 teve bastante centralidade sobre o contexto da 

escola, as questões relativas a condições materiais e de pessoal para realização do 

trabalho educativo: número de salas de aula versus número de alunos como decorrência 

da eliminação do período intermediário e outros aspectos da estrutura física levando, 

inclusive, à eliminação de alguns projetos da escola. 

Havia sido projetada a ideia de reelaboração do plano de ação, o que foi feito 

apontando outras deficiências funcionais: falta de pessoal de apoio e de professores. Os 

trabalhos sobre o plano de ação envolveram ainda retomada das evidências elencadas 

pelos segmentos no ano anterior e a indicação de algumas metas, sendo que a meta 

terceira – a construção de mais escolas no bairro nos próximos anos – está fora da 

governabilidade da escola. Nota-se, pelos registros, que as discussões sobre o Plano de 

Ação da escola, iniciado em 2011, ocupou os trabalhos da CPA até o mês de abril de 

2012, sendo retomado e concluído em agosto de 2013, sofrendo aperfeiçoamentos em 

2014, como será apontado posteriormente. 

Segundo a OP da EMEF, a elaboração do plano de ações é por si só um processo 

lento na escola:  

“Bom, até hoje trabalhamos com estas questões levantadas (pela segunda 

vez), o que significa que ou o processo de elaborar um plano de ação é 
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muuuuito moroso ou sou uma lerda! Acho que as duas coisas são 

verdadeiras...rs. Mas não acredito em planos feitos por equipes gestoras. 

Mesmo que seja moroso, o processo tem que ser participativo para ganhar 

credibilidade e efetivamente dar certo, ou pelo menos tentar. Vamos 

demorar mas vai ser um bom, um verdadeiro plano de ação. Não fomos 

educados para a participação e o trabalho coletivo, estamos sendo, aos 

poucos. Para professores e gestores isso é mais fácil, é nossa praia, mas 

para funcionários, pais e alunos, ainda é tudo novo” (Entrevista OP, 21 

novembro de 2013). 

* 

O PPP da escola utiliza o formato proposto pela a SME, mas altera a ordem dos 

temas e emprega linguagem bastante coloquial, conforme presente no documento de 

2012. 

Para os anos seguintes, planejamos que o Projeto Escola αβletradora 

seria o centro do nosso PPP e todo o restante seria feito em função 

dele, até mesmo o registro e apresentação deste documento. Este ano, 

além de continuar a subverter um pouco essa ordem, pois tudo o que é 

proposta pedagógica vem depois deste texto, com exceção da AVP, 

que teve que antecedê-lo pois dita seus novos rumos... praticamente 

não alteraremos estes textos e propostas (PPP, 2012, p. 16) 

De fato, no PPP de 2013 estão expostos os novos fatos e os propósitos a serem 

retomados e são enunciadas algumas ações já realizadas e decisões tomadas conforme 

se verifica nas situações aqui apresentadas. 

Situação 16: Reflexão sobre a prática. Pacto Horizontal. Pacto Vertical.  

Plano de Trabalho da Equipe Gestora 

 

Objetivos: 1.Oferecer uma escola e uma educação de qualidade, atendendo às 

necessidades pedagógicas de todos os nossos alunos. 2.Trabalhar em sintonia com 

nosso PP, cuidando de sua construção, implementação, manutenção e avaliação. 

3.Alimentar o pensamento e as ações coletivas na escola. 4.Tentar promover a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar & trabalhar de uma 

forma democrática. Ações: (ao colocar a mão na massa, as imbricações são tantas 

que eu não sei se a próxima versão deste plano vai ser assim... temos feito, mas 

classificar o que fazemos é que não é fácil). 1. Para a qualidade: Trabalhar em 

sintonia com o PP, que é objetivo e ação ao mesmo tempo. Promover atividades 

que resolvam as dificuldades de aprendizagem de forma cada vez mais 

individualizada. Dar subsídio e promover projetos que desenvolvam integralmente 

nossos alunos. Gerenciar trabalho por grupo de saber. Lutar, externamente, para 
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garantir estas condições. 2. Para o PP, especificamente: Avaliação permanente: se 

tem um problema, tentamos uma ou mais soluções, sempre, para nos mantermos 

fieis ao PP ou para mudar de rumo. O financeiro funciona em função do 

pedagógico (e o rato roeu a roupa do rei de Roma! rs). As necessidades de 

compras, desde que cheguem à direção e haja $$$, são resolvidas 

instantaneamente. 3. Para o pensamento coletivo na escola: Estamos promovendo 

cada vez mais os encontros entre anos, disciplinas, nos TDCs, nas RPAIs. E, para 

este ano, o desafio é promover o encontro entre os ciclos. Pensamos dar voz e 

espaço, sempre registrando, retomando, reavaliando... 4 Para a participação de 

todos os segmentos: Ouvir sempre todas as sugestões e pensar sobre elas. Ter uma 

CPA atuante, presente, cada vez mais representativa de todos os segmentos, com 

membros eleitos, com regimento. (PPP, 2013, vol. III, p. 54) 

Situação 17: Reflexão sobre a prática. Indicadores 

Avaliação da Aprendizagem. Em 2012 começamos com a atividade de 

realizarmos “provão” na escola, um provão para cada semestre, notamos que foi 

algo muito positivo, pois notamos mudanças na postura dos alunos. A ideia é que 

este ano continuemos com o provão, sendo um para cada semestre, com o intuito 

que o aluno desde cedo já se acostume com o processo de provas mais longas, 

trabalhe com a sua concentração, e se autoavalie. É importante também que haja 

avaliação e autoavaliação constantes para que o trabalho torne-se cada vez mais 

coeso e com a participação de todos da Unidade (PPP, 2013, vol. II, p. 69). 

Situação 18: Reflexão sobre a prática.  

Avaliação do projeto biblioteca aberta: Uma escola que tem a leitura como um 

dos principais eixos do seu PP precisa ter uma boa biblioteca, funcionando bem. E 

temos: em 2013 foram 5.067 empréstimos. Atualmente temos um acervo de 

10.221 livros e aproximadamente 

1.000 leitores ativos. Mas ainda não atendemos toda a comunidade como 

gostaríamos – outro dia uma mãe da CPA cobrou este atendimento (PPP, 2013, 

p. 421). 

 

Diante desses registros do PPP é importante verificar os dados das Atas 

resultantes das reuniões da CPA. 

Situação 19: Reflexão sobre a prática. Natureza Processual. 

A OP expôs os problemas apontados pelos segmentos professores, número 

excessivo de alunos em sala de aula; funcionários, quadro de professores 

incompleto; pais, garantia da melhoria da qualidade do ensino; equipe gestora, 

mais formação continuada em todos os segmentos; alunos, a importância das 

explicações em sala de aula. A OP apresentou todas as versões realizadas desde o 

ano 2011. A OP enfatizou a importância do compromisso de todos os membros 

para que as coisas caminhem. Apresentou as metas e as evidências dos planos de 

ações. O que será discutido aqui, todos os membros articularão com as demais 

pessoas da escola (pais, alunos, professores) (Ata da CPA, 04/04/2013). 
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Situação 20: Reflexão sobre a prática.  

Retornando as evidências do plano de avaliação: o segmento apontou que o 

número grande de alunos em sala de aula dificulta o conhecimento e o trabalho 

com a especificidade da aprendizagem de cada aluno; dificulta o trabalho de 

escrita e reescrita em sala de aula; cumprindo os objetivos e metas do nosso PPP 

(Ata da CPA, 18/04/2013).  

Situação 21: Reflexão sobre a prática.  

A OP explicou sobre a suspensão de aulas pela escola em virtude das reuniões de 

conselhos, da elaboração dos saberes, das discussões entre os professores. 

Salientou que é importante este processo para que tenhamos resultados cada vez 

melhores. A diretora ressaltou que é muito valioso esse trabalho, uma vez que 

percebemos que a cada dia o progresso dessa ação. A P19 comentou que tudo tem 

que ser avaliado, para ser melhorado. A mãe R18 comentou que a sua filha adora 

ler, e que o seu sobrinho que não gostava de ler, foi incentivado pela sua filha; que 

é muito importante esse incentivo à leitura (Ata da CPA, 06/06/2013) 

Situação 22: Reflexão sobre a prática. Indicadores. 

Informou sobre os dados da Provinha Brasil, no ano passado 70% dos alunos do 

2º ano estão lendo, houve um avanço de {?}%, informou que é m bom resultado, 

que demonstra o trabalho em equipe, o investimento em leitura. A P7 informou 

também que este ano será oferecido cursos para todos os membros da CPA (CPA, 

6 de junho de 2013). 

Situação 23: Reflexão sobre a Prática. Natureza Processual. 

Foi retomado o plano de ação, então A OP propôs que cada segmento “ficasse” 

com um questionamento. A OP relembrou os pontos do plano; os alunos iniciaram 

que precisaria melhorar ainda mais a qualidade das explicações, os pais indicam 

de um modo geral o reforço, lição de casa, as saídas da escola; a equipe gestora 

indicou a intensificação da formação continuada e os professores indicaram 

diminuir/manter o número de alunos por sala de aula e os funcionários indicaram: 

resolver a falta de professores na escola. A OP propôs que cada grupo por 

segmento se reunisse e pensasse o que cada segmento poderá propor para levar 

para os demais (alunos, pais, funcionários, professores e equipe gestora). Os 

grupos reuniram-se e discutiram sobre os problemas abordados, com o intuito de 

apresentarem propostas para os grupos maiores, e na próxima reunião de CPA 

cada segmento trará as propostas já discutidas (Ata da CPA, 15/08/2013). 

Situação 24: Reflexão sobre a prática. Circularidade. Indicadores. 

A OP retomou ao plano de ação lendo o que os alunos propuseram para melhorar 

a escola/aula que: 1) o aluno deve prestar atenção e dizer ao professor que não 

entendeu; 2) fazer com que o professor fale a língua do aluno, que interaja mais 

com o aluno; 3) lição de casa organizada pelos professores; 4) saída escalonada; 

5) propuseram 4 passeios (3 para a matéria, 1 livre) e relatórios para notas. A OP 

informou que para o plano serão utilizados os itens 1 e 5. O segmento professor 
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apontou: 1) utilizar diversas formas de explicação com diferentes materiais de 

apoio, realização de debates, trabalhar com os alunos, corrigir as lições de casa 

com os alunos: 2) cobrar sempre a lição de casa, estratégias; 3) acompanhamento 

maior com o professor da sala com o professor do reforço. Os alunos comentaram 

que expuseram para alguns alunos (no conselho de representante), aparentemente 

os alunos concordaram; ficou combinado que os alunos representantes repassem 

para as onze turmas. O segmento professor ainda não repassou aos demais 

professores, então ficará para o próximo TDC a discussão e trarão par a próxima 

reunião. O segmento pais apontou: 1) pais deixarem seus filhos a participarem das 

atividades aula extraclasses; 2) toda família estimule a leitura através da cobrança 

do que foi lido pelo filho; 3) ter uma linguagem comum com os professores, que 

participem mais da escola (Ata da CPA, 29/08/2013). 

Situação 25: Reflexão sobre a prática, Pacto Vertical. Circularidade. Indicadores. 

A OP retomou o plano de ação apresentando as propostas da equipe gestora: 1) 

continuar pressionando o NAED para providenciar professores para substituir 

ausências; 2) continuar resistindo ao assédio de solicitação de vagas; 3) fazer um 

planejamento escolar para os próximos anos, melhor pensados; 4) a própria escola 

fornecer formação para os segmentos: professores, pais, funcionários por 

semestre; 5) realizar avaliação para verificar como se dá o processo de 

aprendizagem do aluno (Ata da CPA, 12/09/2013). 

Situação 26: Reflexão sobre a prática. Circularidade. Indicadores. 

A OP retomou as propostas iniciais formuladas pelos funcionários: 1) que os 

alunos em intervalo não atrapalhem os demais alunos que estão em aula, 

abordando-os de maneira cordial. A R24 agradeceu o carinho que as funcionárias 

têm para com as crianças. A diretora comentou que o grupo de funcionárias é um 

diferencial na nossa escola; pois esta função de inspetor de alunos não é delas, 

pois há muitos anos não temos este profissional e as meninas ajudam nesse 

trabalho. Na realidade foi criado um pacto com as funcionárias, pois quando uma 

pessoa trabalha em uma escola ela é um educador. A diretora agradece às 

funcionárias pelo trabalho prestado, pelo carinho e dedicação. A F1 também 

comenta o seu carinho pelo trabalho, pelas crianças e pelas pessoas que trabalham 

na escola. Voltando às propostas das funcionárias; 2) incentivar os alunos em suas 

lições de casa; 3) providenciar cursos e concursos para funcionários (agente de 

apoio operacional); para a função de inspetor de alunos; 4) promover a reciclagem 

na escola, auxiliando os alunos; 5) contratação de estagiários e professores 

substitutos (que na realidade não se refere a este segmento). A OP questionou 

como foi a comunicação das propostas de todos os segmentos (alunos, pais e 

professores). O segmento pais elaborou um questionário que foi passado na 

reunião de pais do 1º ao 9º ano com as propostas do segmento, os mesmos 

deveriam responder sim ou não. A diretora avaliou essa atividade como positivo, 

pois foi o 1º contato com os pais. A OP relatou os números dos questionários 

respondidos: 1º anoA:13; 1ºB – 17; 2ºA – 12; 2ºB – 12; 3ºA – 23; 3ºB – 19; 4ºA – 

20; 4ºB – 21; 4ºC – 16; 5ºA – 16; 5ºB – 22; 6ºA – 10; 6º B – 11; 6ºC – 18 8ºA – 

11, 8ºB – 11 e as turmas do 7º ano será passado os questionários hoje durante a 

reunião de pais. A OP questionou como faremos a tabulação dos dados. B. propôs 

criar a tabela, R24 propõe que haja divisão de trabalho entre os segmentos. A P13 
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propôs que as mães viessem à escola por um dia para fazer a tabulação. Ficou 

combinado que as mães se reunirão dia 14/10 em uma sala da igreja às 7 horas. A 

mãe R24 questionou sobre o curso de informática para os pais. A diretora 

informou que já conversou com os monitores, que é necessário apenas combinar o 

melhor dia e horário para iniciar o curso. (Ata da CPA, 12/09/2013). 

Situação 27: Reflexão sobre a prática. Circularidade. Indicadores. 

A OP retomou ao plano de ação do segmento pais com os dados tabulados. Com 

relação às questões: 1) incentivar o seu filho a participar das atividades 

extraclasse, que são sempre para a aprendizagem – sim 292; Não 1. 2) Evitar 

punir seu filho com a não participação na atividade extraclasse: Sim 205, Não 82. 

3) Ter um caderno para que seu filho escreva ou que apenas fale sobre os livros 

retirados na biblioteca - autor, que conte um pouco da história para você, que o 

filho leia para o pai e vice-versa Sim 391, Não 01. 4) Que os pais e professores 

tenham um relacionamento próximo e amistoso, que consigam se comunicar bem. 

A boa comunicação entre pais e professores ajuda a melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem Sim 361, Não 13. 5) Reserve um tempo para seu filho, 

criando uma intimidade com ele, para que se sinta à vontade sobre dividir sua vida 

com você, incluindo a vida escolar Sim 391; Não 01. 6) Que os pais participem 

das 4 reuniões anuais sim 291, não 01. 7) Que os pais conheçam mais a escola de 

seus filhos Sim 294, Não 1. Questões em branco: 36; indecisos 01; com opinião 

02. A OP relembrou que haverá dois retornos: um para os pais que opinaram no 

questionário e para os alunos durante a reunião de representantes (Ata da CPA, 

07/11/2013). 

Situação 28: Reflexão sobre a prática. Debate/confronto de ideias. Fins compartilhados. 

O P21 trouxe o tema sobre a Cultura Afro na sala de aula, para discussão e 

informação na CPA. A P17 de Artes trabalha com os alunos, e enfrenta alguns 

tabus, que se confundem com a religiosidade. O P21 afirmou que existe uma Lei 

10.639, que obriga o trabalho da História Africana, Afro-Brasileira em salas de 

aula. As iniciativas são individuais, que estão envolvidos, muitas vezes nos 

projetos. Na escola, existem várias atividades. Hip-Hop, capoeira, não há 

conexão. A ideia é valorizar a cultura africana. Os alunos se pronunciaram sobre a 

atividade do Boi Falô, foram ao cemitério do escravo, do barão, da fazenda. 

Existiram pessoas que se sentiram incomodadas ou que não realizaram conexões 

históricas. A diretora informou que a escola não tem ligação com a religião. E que 

é importante, a conscientização da importância do trabalho da História da África. 

Citou o caso de pais que acusaram a escola de várias coisas relacionadas ao 

candomblé. É preciso conscientizar, para que haja conhecimento e não 

preconceito. A OP comentou sobre o plano de A35 e A26, de Artes, trabalhando a 

cultura indígena, a africana e como deram origem à cultura brasileira. A P19 

informou sobre os livros que estão falando sobre a cultura negra. Está se 

trabalhando mais as questões das culturas, as indígenas e negras. O P21 afirma 

que tem que perpassar em todas as disciplinas, não somente em História. A OP 

ressalta sobre a quantidade e qualidade do material que já chegando à escola. A 

OP solicita à P21que passe a ser um projeto da escola. R25 informou que o 
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“Veneno” procura passar as origens da capoeira pra as crianças. A P27 também 

solicitou trabalhos sobre Hip Hop (Ata da CPA, 21/11/2013). 

No dia desta discussão a pesquisadora registrou da seguinte forma a discussão:  

“Inicia-se uma discussão sobre currículo, em especifico, cultura Afro. OP: muitas 
acham que é só religião. Professor lembra da lei que afirma que é tema 
transversal e deve perpassar todas as disciplinas. Argumenta que é necessário 
articular o conteúdo da sala de aula a temática. Dá outro exemplo, o hip hop que 
há na escola. Uma aluna conta: a professora de artes nos levou ao Museu de 
Cultura Afro e no facebook o pessoal colocou: o que vocês foram fazer no 
candomblé? A OP faz o resgate de uma lenda local, do escravo Toninho. A 
diretora questiona o grupo: cultura é uma coisa e religião é outra? A diretora 
afirma que uma mãe queixou que a escola estava dando aula de cultura 
africana, pois o filho estava lendo livro sobre a África: várias crianças trazem 
isso para mim que outras pessoas relacionam a escola com macumba. Uma 
professora diz que junto com a professora de artes fez um plano de ensino para 
conhecer a cultura afro. Diz que há material para trabalhar, mas não há 
formação do docente para trabalhar História da África. Uma mãe fala que na 
aula de capoeira o professor explica o que é e uma aluna complementa dizendo 
que na aula de hip hop também. Mãe: a população é preconceituosa. Sugestão é 
fazer deste tema um tema gerador. A OP afirma que irá conversar com professor 
responsável pelo projeto da biblioteca para diversificar o semestre literário 
considerando essa discussão”. 

A leitura e análise dessas situações levam a várias considerações. 

No PPP desse ano é possível identificar qual a concepção de qualidade posta para 

a escola: promover atividades que resolvam as dificuldades de aprendizagem de forma 

individualizada, projetos que desenvolvam integralmente os alunos, realizar avaliação 

permanente tentando sempre novas soluções, acostumar os alunos com provas mais 

longas, fazer sempre avaliação e autoavaliação; reiteração do “provão”, um em cada 

semestre; ênfase na participação de todos os segmentos; lutar por melhorias. Entretanto, 

são pontos genéricos que podem ter interpretações variadas, não tem definições claras, 

principalmente por ter pressupostos (vários) relacionados com avaliação.  

São relembrados os pactos entre todos de modo plural; são retomados os balanços 

das atividades e os resultados nas atas da CPA evidenciam-se como as discussões 

ocorridas na CPA tomam capilaridade na escola: os professores apresentaram as 

propostas no TDC; os alunos apresentaram para o Conselho de Representantes e para 11 

turmas; os funcionários da CPA conversaram os demais colegas e os pais elaboraram 

questionários, enviaram a seus pares e tabularam as questões; há preocupação das 

famílias com a leitura; coloca-se foco na formação continuada (a grande preocupação da 



151 

gestão da escola); mas continuam as queixas sobre as condições de pessoal e de 

estrutura física do prédio. 

Reitera-se, nesse ano, o fato de não ser possível tratar de questões eminentemente 

pedagógicas sem discutir aspectos referentes à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. Notadamente, as políticas educacionais são delineadas não considerando os reais 

recursos (materiais, humanos, financeiros) da rede e espera-se que sempre, e 

indelevelmente, os educadores da escola busquem alternativas para a solução dos 

problemas pedagógicos.  

Algumas metas do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela lei 

13.005/14, podem ilustrar esta afirmação. A meta 654 sobre ampliação do tempo de 

permanência das crianças nas escolas em jornada ampliada (tempo integral) traz o 

argumento da elevação das oportunidades de aprendizagens; no entanto, não se 

considera a precariedade às quais muitas escolas estão submetidas, mas a elas, (com 

parcas contrapartidas federais55) as responsabilidades são remetidas para o cumprimento 

da meta, afinal, como se tem apregoado, suprir as condições educativas necessárias é 

uma questão de responsabilidade da gestão escolar.  

No caso da EMEF não é diferente, nas situações apresentadas em anos anteriores 

percebeu-se nas discussões sobre o plano de ação a demanda por formação para todos os 

segmentos neste ano de 2013 na finalização do plano vê-se a solução encontrada 

proposta pela equipe gestora: a própria escola fornecer formação para os segmentos: 

professores, pais, funcionários. 

A despeito disso, um fator que chama atenção é que a diretora da EMEF adota 

posicionamento sempre crítico, problematizando nas reuniões da CPA e expressando 

nos PPPs da escola o vínculo entre qualidade do ensino e insumos necessários para que 

a escola execute seu PPP. O estudo de Sanches (2014, p. 63) aponta que há uma 

tendência em relação às atribuições deste cargo, pois: 

                                                           
54 Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação 

básica. Fonte: <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf>. 

55 Fatores de ponderação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb): Anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00; 

Ensino fundamental em tempo integral: 1,25. Fonte: <http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/196-

manuais?download=8212:manual-de-orientacao-do-fundeb>. E, segundo o Art. 2º. da portaria 

interministerial nº 19, de 27 de dezembro de 2013 o valor anual mínimo nacional por aluno para o 

exercício de 2014 foi de R$ 2.285,57 e o da Educação Integral: 2.971,24. Fonte: 

<https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=PIM

&num_ato=00000019&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sgl_orgao=MF/MEC>. 



152 

(...) o diretor é visto como responsável pela organização e 

funcionamento da escola dentro dos parâmetros e diretrizes legais e, 

por conseguinte, pelos resultados não alcançados, muitas vezes, 

afasta-se de seus princípios para atender a pressão que vem de fora da 

escola e de instâncias superiores já que o desempenho, tanto das 

instituições quanto das pessoas, representa parâmetro para determinar 

o valor das pessoas e das instituições, num julgamento de 

produtividade que se expressa pelos resultados.  

Baseada em Paro (2010) a autora afirma que tal tendência na atuação do diretor de 

escola o faz ser como um preposto do Estado, alguém que manda em nome de outro 

sem se opor, e atende as normas. A diretora da EMEF estaria, portanto, assumindo 

postura não de preposto da SME, pelo contrário, mas de liderança que mobiliza a escola 

para conseguir efetivar seu projeto pedagógico, conforme se observa nos registros das 

situações. 

* 

Outro aspecto que o conjunto dos dados evidencia é que na imensa maioria das 

questões tratadas há um desencontro entre as queixas dos alunos e as dos demais, bem 

como a definição da OP quanto à seleção de sugestões dadas pelos professores: só as 

sugestões 1 e 5 estariam no plano: uma que recai sobre o aluno a dificuldade de 

entendimento nas aulas e a outra que são os passeios, eliminando sugestões 

fundamentais para a qualificação das aulas (sugestões 2 e 3). 

No capítulo anterior há uma súmula do que significou o ano de 2013: ênfase sobre 

a quadra que ficou pronta e duas salas a mais; enunciação sobre o fato de ser o ano em 

que a CPA faria o plano de ação (que não foi realizado); e reiteram-se as reclamações 

sobre as condições físicas e materiais da escola. Nas últimas reuniões emergiram 

questões de currículo em razão das novas leis sobre o estudo de História da África e 

sobre os indígenas, que ainda não haviam surgido. Sendo assim, muitas questões 

ficaram em aberto. 

Durante o primeiro semestre de 2014 as pautas das reuniões da CPA foram 

tomadas pela elaboração do Plano de Ação, abrangendo as seguintes categorias e 

significados: Problema (questão importante indicada), Evidências (o que nos indica que 

isso é importante), Metas (objetivos que queremos atingir), Ações (o que faremos), 

Responsáveis pelas ações (só vale planejar para seu próprio segmento), Prazos (quando 

ou até quando acontecerá e por quanto tempo?) Controle social e monitoramento das 

ações (quem vai acompanhar o que está acontecendo/como vai acompanhar). Destacou-

se nas Atas das CPA de 2014 três situações ocorridas nos momentos de discussão sobre 
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o Plano de Ação. Comparando com outros anos em que estes pontos foram debatidos, 

nota-se certa mudança no nível de compreensão do grupo sobre as alternativas de 

solução. 

Situação 29: Reflexão sobre a prática. Natureza Processual. Fins compartilhados. 

A P30 retomou a socialização do plano de ação do item 6 – que se refere ao 

diálogo do professor da sala, com o do reforço, que propõe a seguinte ação – ter 

momentos de conversa entre os professores durante o TDC (último do mês) e a 

elaboração de relatórios sobre o desenvolvimento do aluno. A F5 relatou o plano 

de ação do segmento funcionários: 1) com relação ao ambiente escolar, o espaço 

físico, o intervalo, a convivência entre todos, a ação é o diálogo. A OP comentou 

sobre o barulho na escola principalmente no período da manhã, durante os 

intervalos (há a ideia das músicas e jogos). A P29 comentou sobre a importância 

de trabalhar com os nossos alunos a questão do limite, a necessidade de realizar 

um trabalho de conscientização. A F5 apresentou a importância do programa de 

reciclagem do lixo na escola, tendo como ação uma campanha (como por 

exemplo: a pilha) que deve ocorrer em todo momento. A OP comentou sobre a 

cozinha da escola que recebe muita coisa, que pode ser reciclada, então se pode 

começar o trabalho a partir daí. A P30 comentou que hoje iniciará o projeto 

“ECOagente” com alunos do 5º ano. A F5 apresentou a importância do incentivo 

aos alunos em seus estudos, tendo como ação o diálogo, a atenção, e deve ser 

trabalhado durante todo o ano (Ata da CPA, 08/05/2014). 

Situação 30: Reflexão sobre a prática. Natureza Processual. Fins compartilhados. 

A OP retomou o plano de ação do segmento pais. No que se refere ao item 1: 

estimular as atividades extraclasse que os pais estimulassem os seus filhos. No 

item 2 que os pais incentivem a leitura dos filhos. Os pais da CPA propuseram 

que o diálogo com os demais pais seja realizado através das redes sociais e 

recados no portão da escola. Sugeriram que a escola faça placas indicando o local 

de entrada e saída dos alunos da escola e o horário de atendimento da secretaria. A 

P29 sugeriu que seja montado um grupo no facebook para agilizar a comunicação 

entre os pais, e a escola também publicaria para que os pais tomem ciência dos 

acontecimentos. A A21 sugeriu que a escola faça palestra para os alunos sobre as 

drogas (prevenção). Ficou combinado que o A38 montará o grupo dos pais/ 

EMEF e na reunião dos pais informaremos sobre a página (Ata da CPA, 08/05/ 

2014). 

Situação 31: Reflexão sobre a prática. Natureza Processual. Debate de pontos de vista. 

O segmento alunos apresentou seu plano de ação. No item 1 que se refere aos 

alunos se comprometeram a prestar atenção às aulas, ainda não fizeram as ações. 

O item 2: no que se refere à organização em sala de aula, propuseram que o 

professor, no final de cada aula, deixe 10 minutos para a limpeza e organização da 

mesma. P29 enfatizou que os alunos têm que se atentarem que a ação a ser 

proposta é deles – aluno e não passar a sua ação para o outro. Item 3: que os 

alunos deixem claro quando não entenderam algo em sala de aula. Os alunos 

propuseram que sejam realizadas campanhas de conscientização dos alunos para 
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que ambos adquiram essa prática. P29 mais uma vez enfatizou que os segmentos 

se atentem para a sua ação, e não colocar a culpabilidade no outro; ou seja alunos, 

professores tem que refletir a sua ação e tomar posições para a sua melhoria. A 

diretora que a meta da nossa escola é que o que seja ensinado seja realmente 

aprendido. Que o aluno tenha autonomia de solicitar ao professor uma nova 

explicação. A diretora propôs um seminário onde haja conversas com os alunos e 

os professores. P21 comentou que conversou com os alunos dos 7ºs anos que, se 

caso haja problemas, converse com ele; que o diálogo é o primordial em sala de 

aula. Os itens 4 e 5 que se referem às questões dos alunos opinarem e 

questionarem mais; e em relação às atividades extraclasse. A diretora comentou 

que façamos esse plano com todos os representantes. A P5 comentou sobre o 

retorno das reuniões em 24/02/14 (Ata da CPA, 05/06/2014). 

 

Verifica-se que essas situações do 1º semestre de 2014 foram todas elas voltadas à 

retomada do plano de ação. Várias questões debatidas anteriormente foram retomadas 

para o encaminhamento de medidas. 

Identifica-se, nesse período, a recuperação do que foi obtido com o conhecimento 

da realidade e sua socialização resultante do exame, sobretudo em relação ao contexto 

escolar e suas dificuldades, sobre alguns hábitos dos alunos, sobre algumas práticas 

pedagógicas mais voltadas aos projetos e bem menos ao dia a dia da sala de aula a não 

ser da parte dos alunos. A despeito das ações em relação à responsabilização bilateral –

escola versus Secretaria – de fato, nesses anos houve muita dificuldade em estabelecer 

pactos ou acordos. 

Foi possível identificar como este Indicador funcionou no conjunto com as 

características de participação e contextualização autorreflexiva. Porém, durante esses 

três anos e meio de análise detectou-se, neste último ano, tentativas da escola de 

organizar o plano de ação. 

2) Pacto Horizontal 

O segundo descritor, na sequência descendente obtida na análise quantitativa, foi 

o Pacto Horizontal. As situações apresentadas a seguir são representativas do 

funcionamento desse descritor, e de forma imbricada, do descritor Pacto vertical. 

Situação 32: Pacto horizontal. Pacto Vertical 

Ficou acertado que faremos um abaixo assinado solicitando o número de alunos 

que julgamos ideal (Ata da CPA, 18/05/2011) 
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Situação 33: Pacto horizontal, Cooperação, Controle Social, Pacto Vertical 

A OP3 leu o abaixo assinado para todos os presentes da CPA, diretora comentou 

sobre o movimento na Câmara. O supervisor de ensino comentou sobre a política 

educacional, por exemplo, sobre a diminuição de períodos nas escolas, e grande 

demanda de alunos nas escolas. A OP indagou sobre o abaixo assinado refere a 

toda a comunidade de Campinas ou a toda comunidade apenas da EMEF? O P3 

defendeu que fosse um documento amplo para toda a rede. Então ficam duas 

questões: um abaixo assinado geral ou um abaixo assinado referente ao EMEF. O 

P3 sugeriu que a CPA vá a gabinete conversar com o secretário sobre o 

fechamento de período e com isso ocorrendo o aumento de alunos em sala de 

aula. A mãe sugeriu que outras escolas também participassem da construção do 

abaixo assinado. A diretora disse que a luta pela redução de alunos em sala de 

aula é antiga, pois já tivemos na escola salas super lotadas. A A3 sugeriu que no 

abaixo assinado fosse colocado o nome da escola. O P3 sugeriu novamente uma 

reunião com o secretário. Ficou acertado que no abaixo assinado será colocado o 

nome da escola e da CPA e ser encaminhando ao gabinete e durante a reunião 

com o secretário levar o abaixo assinado. Como organizar a coleta de assinatura? 

Cada membro da CPA levará para colher as assinaturas (Ata da CPA, 

29/06/2011). 

Situação 34: Pacto Horizontal. Pacto Vertical. 

A diretora disse que em Reunião do Conselho de Escola ficou acertado que em 

virtude da falta de espaço, os alunos ficarão sem aulas de Educação Física até que 

a quadra fique terminada. O supervisor disse que o secretário prometeu que a 

quadra será entregue em janeiro (Ata da CPA, 23/11/2011). 

No PPP de 2012 encontra-se um trecho que se refere ao desfecho desse Pacto 

horizontal em busca de solução para um problema que já foi muito presente no descritor 

anterior: o número de alunos por turma, número de salas e a reforma da quadra. 

O desfecho do cenário sobre o período intermediário: 

Já na capa percebem-se alguns desdobramentos do fechamento deste 

período... Temos, hoje, problemas que já pressentíamos que teríamos: 

a quadra não está pronta, as crianças e adolescentes não têm espaço 

adequado para fazer educação física; todas as salas estão ocupadas no 

período da tarde, não havendo espaço para uma reunião ou um 

trabalho diferenciado; pela manhã, há uma sala vazia, mas organizada 

para aula à tarde e, ao seu lado, ocorre uma das aulas de educação 

física – ou seja, não se pode fazer outro tipo de atividade ali. Além 

disso, como nem todas as nossas salas têm a mesma metragem, há 

turmas que estão muito mal acomodadas, prejudicando ou dificultando 

o trabalho pedagógico que temos que realizar! Refiro-me aos 

primeiros anos, por exemplo...  

O mais triste é que nossa luta para evitar estes problemas foi 

absolutamente solitária: DEPE, CEB e NAED Sudoeste mostraram-se 

favoráveis ao fechamento do período intermediário, não importando a 

qualidade desta uma hora a mais a ser oferecida aos nossos alunos e os 
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problemas dela advindos. A quantidade é o mote: mais um período 

intermediário fechado na Rede! Só 5 alunos a mais por sala! E muitas 

vagas negadas porque não temos como oferecê-las... Nada contra ao 

fechamento do período, muito pelo contrário, tudo contra o momento 

e as condições em que ele aconteceu! (PPP 2012, p. 6) 

A capa do PPP da EMEF: 

EDUCADORES 

TRABALHANDO 

EM 

CONDIÇÕES 

PRECÁRIAS 

 

Nas situações expostas percebe-se a escola empenhada primeiro em realizar um 

diagnóstico e um plano de ação de forma coletiva, compartilhando entre os segmentos 

que atuam na CPA os desafios e os problemas da Instituição. Observa-se também o 

envolvimento das pessoas, por exemplo, os alunos em situações anteriores, e tentativas 

de ampliar a representatividade do grupo por meio da coleta de assinaturas para um 

abaixo assinado para discutir as consequências do número excessivo de alunos com o 

órgão central. 

Entretanto, identifica-se a manifestação de descontentamento no PPP em relação a 

como a questão foi tratada e o lamento sobre as perdas decorrentes da tomada de 

decisão da Secretaria quanto ao fechamento do período intermediário. 

3) Natureza Processual e Participação 

Articuladas ao Indicador Qualidade Negociada encontram-se várias situações que 

foram as mais detectadas em 3º lugar quanto à frequência: a Natureza Processual (nas 

Atas da CPA) e Participação (nos PPP). Neste item serão apresentadas as situações em 

sequência para depois serem feitos os comentários. Ambos descritores referem-se a 

ações em relação a processos encadeados com a participação dos segmentos que atuam 

na escola. 

Nas situações que seguem apresentam-se alguns acontecimentos sobre a 

elaboração do Plano de Ação da EMEF, iniciado em 2011, e planejamento docente, mas 

retomados em 2012. 
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Situação 35: Natureza Processual. 

A orientadora mencionou sobre a questão da formação continuada, e que na 

próxima reunião montaremos o plano de metas que aborda as questões que são 

importantes para melhoras na U.E (Ata da CPA, 01/03/2012).  

Situação 36: Natureza Processual, Indicadores. 

A orientadora retomou ao Plano de Ação que temos que escrever. A orientadora 

apresentou o plano que foi iniciado em 2011 em discussões a partir das pesquisas 

realizadas. No início da elaboração do plano foram apontadas cinco questões: 1) 

muitos alunos em sala de aula (profª); 2) Falta de professores (funcionários); 3) 

Falta de formação continuada para os educadores (equipe gestora); 4) Ensino 

fraco (pais); 5) Qualidade das explicações (alunos). Com relação à questão 01 foi 

apontado as evidências refletidas nas falas dos membros da CPA. (“A estrutura 

física da sala é pequena”, a bagunça fica gigantesca”...). A orientadora explicou 

todos os itens que compõem o plano de ação: (evidência, metas, ações, 

responsáveis, prazos e como será o controle social e indicadores para 

monitoramento de ações) (Ata da CPA, 15/03/2012). 

Situação 37: Participação, Pacto Vertical. 

A orientadora retornou ao assunto greve que iniciar-se-á em 12/05/2012. A 

diretora informou que EMEF fechará nos dias 14 e 15/05 em greve, e também 

como um protesto em virtude das condições de trabalho. A diretora informou que 

alguns professores entrarão em greve, e outros não, mas já foi encaminhado 

bilhetes aos pais avisando da paralisação. O P3 disse que seria viável os pais, 

grêmio se mobilizarem para tentarem conversar com o secretário. A diretora 

informou que não houve a escolha de aula de Português, estamos sem professor de 

português para o 9º ano, e sem previsão. O P3 ressaltou que quem tem força 

política são os pais e os filhos. A mãe R8 sugeriu que convocasse todos os pais da 

escola para protestarem no (...) e tentarem conversar com o secretário da 

educação. A mãe R13 disse que convidará os pais dia 11/05/12 em frente ao 

portão e marcará as 13:00 em frente a escola e às 14:00 em frente a prefeitura. A 

mãe R13 sugeriu que distribuíssemos panfletos durante o protesto. O P3 disse que 

conversou com o vereador 1, ele disse que precisa saber onde o processo está. O 

vereador 1 disse que se prontifica a vir à escola (Ata da CPA, 10/05/2012). 

Situação 38: Participação, Controle Social 

A mãe R15 sugeriu que após a construção da quadra haja um ou dois dias de 

apresentação para a comunidade poder conhecer o trabalho realizado na escola. A 

mãe R15 solicitou que no final do ano seja entregue um relatório para os pais das 

necessidades da escola, para que a Associação de Pais possam se mover em prol 

da escola (Ata da CPA, 18/10/2012). 

Estas situações exemplificadoras dos descritores Natureza Processual e 

Participação permitem detectar e analisar as ações realizadas na CPA em prol das 

condições físicas da escola e todos os pontos detectados pelos diferentes segmentos. É 
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possível verificar o quanto tais dados de realidade interferem, sobretudo na natureza 

processual para a construção da política, pois a continuidade, o encadeamento é sempre 

interrompido pela participação em outras ações com os segmentos, é verdade, com 

compartilhamento e mobilização. 

4) Indicadores e Pacto Vertical 

O quarto e quinto descritores estão representados pelo descritor Indicadores (nas 

Atas da CPA) e Pacto Vertical (nos PPPs). O descritor Indicadores será deslocado para 

o final da apresentação, considerando sua natureza de sinalizador de monitoramento da 

política pedagógica. 

Nos anos de 2011 e 2012, algumas situações também são representativas do 

descritor relacionado especificamente ao Pacto Vertical, já presente de modo secundário 

nas situações anteriores devido às questões que afligiam a escola. Abrangem, sobretudo 

o ano de 2012. 

Nas situações de 39 a 42 são apresentados os efeitos do fechamento do período 

intermediário para a EMEF assim como as discussões e ações promovidas no âmbito da 

CPA para que a quadra esportiva fosse reformada. Estes dois assuntos e o Regimento da 

CPA ocuparam boa parte dos trabalhos da CPA durante o ano de 2012. Novamente 

sublinha-se uma sintonia entre o momento conjuntural da escola e os trabalhos da CPA. 

Situação 39: Pacto Vertical. Controle Social. 

A orientadora retomou a questão do fechamento do período que trouxe alguns 

problemas referentes ao espaço; apresentou o documento que foi protocolizado na 

PMC juntamente com um abaixo assinado e o projeto montado pela escola 

expondo como a escola iria proceder em relação ao fechamento de período e o 

número de alunos por sala de aula (25) para garantir a qualidade de ensino. Em 

resposta a SME respondeu ao documento utilizando a resolução do CME 

(Conselho Mun. Educ.) que diz que o número de alunos é de 30 a 35 alunos; e a 

nossa escola já trabalha com uma quantidade de alunos; portanto segundo a PMC, 

o número de alunos por sala está legal. Com relação a extinção do período a PMC 

justifica que o fechamento do período poderia ser ocorrido pois não haverá 

necessidade de remanejar alunos para outra escola. Com relação à quadra a PMC 

garantiu que a mesma seria entregue em fevereiro de 2012 (o que não ocorreu). A 

PMC cita que os projetos desenvolvidos pela escola podem ser ministrados na 

biblioteca e na sala de informática, o que para a escola é inviável, pois tais salas 

são utilizadas pelos alunos. A diretora comenta que pela resposta dada pela PMC 

percebe-se que a mesma não conhece o efetivo trabalho desenvolvido na escola. A 

PMC termina o documento enfatizando que dois períodos diurnos é o ideal para a 

aprendizagem dos alunos. A orientadora apresentou para a CPA a manchete: 

“Aluno malha no meio da rua” onde narra que cerca de 1000 alunos realizam 
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aulas e Ed. Física em locais improvisados (calçada, campo, entrada da U.E.), 

devido à reforma inacabada da quadra da escola. Os pais reivindicam o término da 

obra. A resposta dada é que a empresa solicitou mais remuneração e que as aulas 

podem ser dadas com outras atividades como por exemplo: ping-pong. A diretora 

comenta que a prefeitura não pode adentrar no plano de aula do professor; que o 

professor já segue os PCN e que o professor tem a possibilidade de realizar o seu 

trabalho amparado no Projeto Político Pedagógico da escola. O R7 sugere que a 

população tem que continuar na briga solicitando a continuidade da obra da 

quadra. A diretora menciona que todos os profissionais da escola e CPA estão 

envolvidos nesse problema. Sugere que poderíamos reivindicar uma reunião com 

o prefeito. Em relação ao documento será dada a resposta relatando como as 

coisas estão ocorrendo. E convidar a P29, P25 e representante do NAED para 

participarem da reunião da CPA na unidade escolar em 29/03 ou em qualquer 

outra data para que a escola convoque a CPA para uma reunião extraordinária 

(Ata da CPA, 01/03/2012). 

Situação 40: Pacto Vertical. 

A orientadora retomou sobre o convite feito ao secretário para participar da 

reunião da CPA, mas até o momento não obtivemos resposta. A diretora leu o 

email enviado ao secretário para os membros da CPA, relatando o andamento da 

unidade escolar, bem como o convite para participar da reunião. 

(...) A orientadora retornou à questão 01, sobre o número de alunos em sala de 

aula. Foi retomado os números trabalhados pela prefeitura 1º ano: 25 alunos; 2º, 

3º, 4º e 5º anos: 30 alunos; 6º ao 9º anos: 35 alunos. A diretora comentou sobre o 

nosso papel dentro da escola, para que possamos cobrar das autoridades (Ata da 

CPA, 15/03/2012). 

Situação 41: Pacto Vertical. Controle Social. 

A diretora comunicou que o vereador 2 entrou em contato com o Secretário da 

Educação, o mesmo disse que quando o processo sair do jurídico, no prazo de 60 

dias a quadra estará pronta (Ata da CPA, 28/06/2012). 

Situação 42: Pacto Vertical. 

A OP2 informou sobre a carta que os diretores estão fazendo para encaminhar aos 

candidatos à prefeitura. A diretora leu a carta para os membros da CPA “durante 

estes últimos 4 anos tivemos 4 secretários que não nos assessorou muito bem, 

faltam monitores, funcionários de apoio, professores, há déficit de vagas, não há 

incentivo aos alunos da EJA, déficit de orientadores pedagógicos, déficit de 

secretários de escola, de inspetores de alunos, bibliotecários, problemas na 

estrutura física dos prédios escolares. O documento solicita que haja maior 

integração entre os NAEDS que haja um Projeto Político Pedagógico da rede, que 

haja pessoas capacitadas, de carreira, que possa acompanhar todo o processo da 

educação, que independentemente do governo que entre, permaneça os mesmos 

funcionários. Que haja um trabalho em conjunto entre educação, saúde, 

assistência social e cultura. Que possa construir um Plano Municipal da Educação, 

onde qualquer munícipe possa participar. Que seja utilizado os 25% na educação, 

que é previsto em Lei. A diretora informou que independente de quem for eleito, a 
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equipe da educação cobrará pelos nossos direitos. A mãe R15 informou que no 

próximo ano os pais irão montar uma equipe de pais para poder reivindicar ações 

em prol da escola, ajudar a escola, realizar uma parceria com a escola (Ata da 

CPA, 18/10/2012). 

Verifica-se nessas situações que de fato o ano de 2012 foi muito marcado pelas 

questões da escola quanto às condições de trabalho envolvidas na extinção do período 

intermediário e o número de alunos por sala, como já ficou evidenciado nos descritores 

anteriores. Nestas situações do descritor Pacto Vertical, fica bem clara a busca da 

relação com outras instâncias da rede, sobretudo no âmbito da gestão da Secretaria da 

Educação e representantes de outras instituições políticas para solicitar auxílio na 

solução dessas questões relatadas. 

Essas mesmas questões aparecem, de outro modo em outras reuniões da CPA e no 

PPP. Trata-se do descritor Fins compartilhados. 

No ano de 2011, três situações permitem a compreensão de como as ações da 

escola são realizadas em relação a este aspecto. 

Situação 43: Fins compartilhados, Debate/confronto de pontos de vista. Cooperação.  

Ficou novamente acertado que elaboraremos um abaixo assinado reivindicando 

um número estipulado de alunos por sala de aula (20 alunos de 1º ao 5º ano, 25 

alunos de 6º ao 9º ano). O Aluno 1 sugeriu que cada aluno assine em sua sala de 

aula e os demais membros da CPA também recolhem assinaturas. Os alunos 

comentaram sobre a reunião do parlamento jovem na Câmara em 16/06/2011 às 

14:00 horas. A A1 disse que reivindicará um número reduzido em sala de aula. O 

Aluno 2 apresentará um projeto sobre o Ensino da Música com todas as EMEFs 

da escola. O Aluno 3 disse que pretende escrever um projeto pedindo mais aulas 

de inglês na carga horária (Ata da CPA, 15/06/2011). 

Esclarece-se que, de acordo com o PL 4731/12 do Senado, o número máximo de 

alunos por turma não poderá exceder a 25 na pré-escola e nos dois anos iniciais do 

ensino fundamental, e a 35 alunos nos anos subsequentes do ensino fundamental e no 

ensino médio. O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). 

A Conferência Nacional de Educação (CONAE), ocorrida no início de 2010, aprovou as 

seguintes quantidades máximas de aluno por turma: 15 para a Educação Infantil; 20 

para o Ensino Fundamental e 25 para o Ensino Médio. Esta matéria não foi contemplada 

nas metas do PNE. Pelo que se pode apreciar a proposta da escola situa-se nos 

parâmetros da CONAE. A OP da EMEF afirma em Ata da CPA de 18/04/2013 que “a 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-normaatualizada-pl.html
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Resolução SME de 24/10/12 diz ciclo I: 25 alunos: ciclo II: 30 alunos (estamos com 

33); ciclo III e IV: 35 alunos”. 

Situação 44: Fins compartilhados 

O Professor 1 disse que no último TDC foi questionado sobre a CPA, e ele passou 

os informes (Ata da CPA, 31/08/2011). 

A situação que segue apresenta como o planejamento docente aparece nos PPP da 

EMEF. 

Situação 45: Fins compartilhados. Reflexão sobre a prática. Pacto Horizontal. 

No segundo dia de reunião de planejamento deste ano, todos os professores de 6º 

a 9º ano receberam os objetivos do ensino fundamental mais os de sua disciplina, 

para que pudessem, a partir deste material, elaborar seus planos de ensino. Aliás, a 

que se esclarecer que desde antes de 2007 os planos têm sido elaborados 

coletivamente, práticas que mantivemos e que agora combinam perfeitamente 

com as diretrizes da SME (PPP, 2012, Vol.II, p. 33) 

A situação 44 apresenta uma situação presenciada pela pesquisadora em mais de 

um momento de visita à escola: demonstrações de interesse dos professores pelas 

discussões que ocorrem nas reuniões da CPA. Também não foi raro nas reuniões da 

CPA professores avisarem os demais de que no TDC foi discutido algum 

posicionamento da Comissão.  

5) Debates e confrontos de pontos de vista 

O próximo descritor referente ao Indicador Qualidade Negociado selecionado nas 

Atas da CPA é aquele que se refere aos Debates e confrontos de pontos de vista. Nos 

PPPs não ocorreram situações que registrassem esse foco, conforme a Tabela 3. 

Situação 46: Debate/confronto de pontos de vista, Fins compartilhados. 

Foi apresentado o questionário realizado pelos alunos para identificar o problema 

pedagógico para montar o plano de ação. O questionário foi aplicado aos alunos 

do vespertino que identificaram como problema: as diferentes formas de 

ensinar/explicar. Os membros da CPA opinaram, deram sugestões, discutiram 

sobre as posturas dos alunos, professores e toda a equipe escolar. (...) A qualidade 

de ensino é função de todos, lutar pela sua melhoria. Com relação ao número de 

alunos em sala de aula, o ideal seria 25 para os ciclos III e IV, pois diante disso, 

dá para o professor atender melhor aos seus alunos, sem contar que temos muitos 

alunos com necessidades especiais. É preciso também, trabalhar com a escrita e 
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reescrita dos alunos. Com um número reduzido em sala de aula, isso se torna 

possível (Ata da CPA, 18/05/2011). 

Situação 47: Debate/confronto de pontos de vista, Reflexão sobre a prática, Natureza 

processual. 

O próximo passo foi trabalhar com os problemas pedagógicos no plano de ação. A 

orientadora pedagógica explicou como será tratada cada situação. O 1º problema 

apontado foi a falta de professores, esse problema se evidencia, pois tem que 

dispensar alunos, no entanto a escola tenta resolver o problema com ações, por 

exemplo: o 9º ano E não tem prof. da própria escola, mexeu no horário do 

vespertino e há a necessidade da PMC realizar um concurso público para diversos 

cargos. A escola não tem número adequado de prof. Adjunto tanto que a escola 

solicita que venha professores de outras U.Es, há os próprios profs da escola que 

dobram períodos. No período noturno, quando a falta do prof. é improvisada, 

dispensa a sala inteira, sem nenhuma aula, o que desestimula os alunos do 

noturno. Outro problema apontado foi a formação continuada para todos os 

educadores. O P1 salientou que os cursos sejam oferecidos no contraturno dos 

profs. A diretora, mencionou que seria interessante oferecer cursos dentro da 

escola, ou seja, descentraliza os cursos. A P4 mencionou a não continuidade do 

espanhol. A diretora salientou que os profissionais da educação têm que se 

envolver mais, e com isso reverte em sua aula, tornando-a mais atrativa, 

utilizando outras linguagens, outras formas de trabalhar. A diretora salientou a 

importância das atividades extraclasse, no caso da Unicamp, foi um passeio com 

muita aprendizagem. A orientadora perguntou se os funcionários sentem falta de 

formação? A P1 comenta que acha muito importante mais formação para dar 

conta do nosso Projeto Pedagógico (Ata da CPA, 15/06/2011). 

 

Verifica-se que desde 2011 – em maio e depois em junho – vem à baila a 

discussão sobre questões pedagógicas. No dia 18/05/2011 (Situação 46), foi apresentado 

o resultado da enquete feita junto aos alunos, já apontado em outros descritores. O tema 

foi debatido e chegou-se a um ponto de vista de que “a qualidade de ensino é função de 

todos, lutar pela sua melhoria”. Entretanto, esse é um registro mais uma vez lacônico, 

que não responde ao problema central expresso pelos alunos. E em seguida passa-se à 

discussão de questões relativas às condições de trabalho impeditivas de atender à 

finalidade central da leitura e da escrita a ser alcançada. 

Na reunião do mês subsequente o foco central esteve nessas condições de 

trabalho, já bem documentadas nos demais descritores, incluindo as questões relativas à 

formação dos profissionais. 

*** 

Ao finalizar este capítulo, algumas considerações são importantes. 
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Nas situações relatadas percebe-se a troca de ideias, de percepções, nota-se a fala 

dos vários segmentos: alunos, responsáveis, professores membros da equipe gestora. 

Sobre este aspecto destaca-se que, analisando o conjunto das Atas, os representantes do 

segmento funcionários, em relação aos demais, têm menos interlocução com o grupo.  

Verifica-se a insatisfação do diretor com a gestão municipal. Esta política foi 

gestada e vem sendo implementada há alguns anos; assim, é importante verificar, nos 

anos em que os tensionamentos entre a EMEF e a SME foram mais agudos, como 

estava a conjuntura política da SME. 

Nos anos de 2011 e 2012 o governo municipal passou por grande instabilidade. 

Em 22 de agosto de 2011 o prefeito eleito foi cassado por decisão judicial, sendo o 

cargo assumido pelo vice-prefeito até 20 de outubro, quando o presidente da Câmara 

assume o cargo de prefeito até 3 de novembro; novamente retorna ao cargo o vice-

prefeito até 26 de dezembro, quando é cassado por decisão judicia; reassume o 

presidente da Câmara o cargo de prefeito interino até 31 de dezembro de 2012. 

No entendimento da diretora, obteve-se o seguinte depoimento:  

“A escola pública depende de política. De quatro em quatro anos, muda 

totalmente a situação aqui em Campinas. Em dois anos tivemos não sei 

quantos prefeitos e secretários. Cada um que encara de um jeito. Tinha que 

explicar o que era CPA, tendo em vista que o secretário não sabia, não 

tinha o histórico. As duas primeiras gestões sim, (cita dois secretários de 

educação), eles estavam presentes, eram entusiastas, ouviam as escolas, é 

claro que eles têm “braços muito curtos”. Depois houve quebra na política. 

Quando a gente usou a CPA para encurralar um secretário cujo objetivo 

era não fechar o período intermediário naquele momento e daquela forma, 

não houve a mediação. Foi na canetada! Esse secretário me passava a ideia 

que não sabia de nada de CPA. O que veio logo em seguida idem: 

autoritário. Fato que não combina, não é? A secretária atual tem simpatia 

pela ideia: demonstra interesse, já conversou com as mães da escola, se 

compromete. Ela tem histórico de escola, mas não sei até que ponto. 

Parece-me que ela é minimamente interessada” (Entrevista com a Diretora 

da EMEF, 05 de junho de 2014). 
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Nas situações apresentadas, percebe-se que a EMEF continuou, ao longo dos 

anos, pressionando a SME denunciando as consequências do fechamento do período 

intermediário, justificando os prejuízos para a qualidade do ensino e para o Projeto 

Político Pedagógico da escola, que possui sua centralidade na alfabetização e no 

letramento. A questão que se destaca é o exercício que a escola teve de realizar para 

conseguir a quadra esportiva: foi desde a elaboração de documento fundamentando suas 

demandas logo no início do ano à mobilização da sociedade civil até a solicitação de 

intervenção dos poderes legislativo e judiciário, Câmara dos Vereadores e Ministério 

Público, para que as obras tivessem início.  

Por outro lado, pelos documentos estudados, a SME foi bastante omissa sobre os 

problemas da escola, houve perda de processo (localizado só em março, a promessa era 

de que a quadra seria entregue em janeiro), problemas licitatórios. O que mais aflige 

nessa análise é a busca de sentido com a proposta de AIP, a falta de negociação com a 

escola, o que poderia diminuir o desgaste entre as partes. Mesmo quando a SME sugere 

mudanças na organização dos tempos e espaços da escola o faz de forma equivocada, 

sem mediar com o Projeto da escola.  

É revelador do descaso com que se pensa uma proposta de gestão democrática na 

qual a qualidade das condições para o ensino é tratada desta forma: praticamente um 

ano letivo foi despendido para que o problema tivesse uma solução, várias reuniões 

sendo pautadas por esta finalidade, todos os grupos interno e externo da escola sendo 

impactados pelos acontecimentos em meio à tarefa de construção do plano de ação da 

escola e do regimento da CPA, além das demais questões pedagógicas inerentes ao 

projeto da escola.  

Somado a tudo isso, a EMEF aponta que até o mês de maio não havia professor de 

Língua Portuguesa e não havia expectativa de atribuição. Nota-se ainda em Ata de 29 de 

novembro que a escola deverá arcar com alguns custos financeiros para a adequação da 

quadra para garantir a segurança dos alunos. 

Após a análise das situações aqui apresentadas, é possível entender porque o 

Indicador Qualidade Negociada foi o mais frequente. Durante três anos e meio de coleta 

de dados de informações nas Atas da CPA e no PPP da escola identifica-se o volume de 

preocupação com as questões relativas às condições de trabalho e com as necessidades 

dos professores. Tais circunstâncias permitiram verificar o que o fundamento teórico 

metodológico da avaliação iluminativa prevê: a necessidade de verificar como funciona 
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uma proposta e quais influências são detectadas sobre diferentes aspectos dessa 

proposta aqui focalizada. 

A Qualidade Negociada foi caracterizada, no capítulo anterior, como um pacto, 

um acordo entre as partes envolvidas para obtenção da qualidade pretendida com a AIP 

no caso em foco. São previstas algumas características nesse Indicador: caráter 

negociável, participativa, autorreflexiva, contextual, plural, transformadora, formadora, 

processual, que acabaram definindo os descritores. Assim, neste capítulo foi possível 

identificar a presença de algumas dessas características aceitas e propostas pela equipe 

que organizou a proposta de AIP, e foi possível verificar as condições da escola e sua 

influência sobre elas; concomitantemente, também é possível verificar a ausência de 

outras, e algumas a serem retomadas no próximo capítulo, quando se retomam os 

demais indicadores. 

Entretanto, não há como negar que boa parte do que se decidia internamente na 

escola não ecoava nas instâncias principais da Secretaria da Educação e, portanto, até 

este momento, não se pode dizer que houve o acordo entre as partes. 
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CAPÍTULO 6: CIRCULARIDADE, CONTROLE SOCIAL E 

REGULAÇÃO: focalizando os indicadores menos frequentes. 

Este capítulo dá continuidade à apresentação e análise de situações relativas aos 

outros três Indicadores que compõem a base da proposta de AIP e sua implementação 

na EMEF sob observação. São eles: Circularidade, Controle Social e Regulação, 

permitindo completar o conjunto dos dados dos três anos e meio de informações obtidas 

com as Atas da CPA e dos registros nos PPPs, procurando atender os mesmos objetivos 

citados no capítulo anterior. 

Foram Indicadores menos frequentes ao longo dos anos: 

1) Circularidade 

Como um princípio norteador central da proposta de AIP é a democratização das 

ações nas escolas, inicia-se pelo indicador denominado Circularidade. Nesse indicador 

estão implícitas algumas características já descritas no quarto capítulo e aqui retomadas 

de modo sintético: considerar a relevância da participação de todos os segmentos e 

sujeitos da escola nos processos sociais de análise na escola, de modo coletivo e 

dialógico. 

Na Ata da CPA de setembro de 2011 foram selecionadas três situações relativas a 

esse indicador, na mesma reunião.  

Situação 1: Circularidade 

A OP retomou o assunto levantado por uma mãe sobre o fato da escola abandonar 

o lúdico, e a mesma sugeriu que colocássemos em nosso plano de ação a 

importância de trabalhar o lúdico. O supervisor de ensino relatou que através da 

Mostra da Ed. Infantil da rede ficou em evidência que a Ed. Infantil está sabendo 

trabalhar a sistematização através do lúdico, das brincadeiras (Ata da CPA, 

28/09/2011). 

Ressalte-se, nessa reunião, a presença do supervisor de ensino. 

Situação 2: Circularidade, Participação 

A OP comentou sobre o plano de ação: “Como melhorar o ensino”, apresentou os 

questionários respondidos pelos pais, alunos, professores e equipe gestora, sendo 

que os membros da CPA receberam os questionários para lerem durante a reunião, 
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para que pudessem socializar as diferentes opiniões e tecer comentários. Durante a 

leitura houve trocas de relatórios entre os membros da CPA para que cada um leve 

o máximo possível de sugestões (Ata da CPA, 28/09/2011). 

Situação 3: Circularidade, Reflexão sobre a prática, Participação 

A OP levantou o item “formação continuada” para equipe gestora, funcionários e 

família e questionou aos membros da CPA que tipo de formação, como fazer ou 

como otimizar o que já existe na escola, para aumentar a qualidade de ensino que 

oferecemos aos nossos alunos? Ficou como lição que todos os membros pensem 

sobre esse tema, para que possamos discutir e montar o plano de ação (Ata da 

CPA, 28/09/2011). 

Nessas três situações da mesma reunião, verifica-se a participação de mães dando 

sugestões, troca de relatórios relativos aos questionários a todos os segmentos e 

solicitação de sugestões para vários aspectos, incluindo a formação para organizar o 

plano de ação. Nessa reunião foi a primeira vez que surgiu o nome do plano de ação: 

“Como melhorar o ensino”, aspecto ainda registrado nas situações anteriores. 

Na ata da CPA de dezembro de 2012 há um registro de sugestão dada por uma 

mãe e acatada pelos professores sobre lição de casa. 

Situação 4: Circularidade. 

A orientadora informou que a sugestão da mãe R15 foi acatada pelos profs de 6º 

ao 9º ano, que será dada uma “lição de casa” que será a filmagem de um curta 

(Ata da CPA, 06/12/2012). 

Na primeira reunião de 2013, foram tomadas decisões sobre as próximas reuniões, 

tanto sobre o calendário quanto sobre a solicitação de participação dos pais. 

Situação 5: Participação. Circularidade.  

Retomou a questão da eleição dos 5ºs anos que será feita pelos membros da CPA 

segmento aluno (2 alunos do 5º A, dois alunos do 5ºB, sendo um titular e um 

suplente de cada ano). Para o segmento funcionário será feita a eleição. Para o 

segmento pais há uma vaga para titular no ciclo I e um suplente, uma vaga para 

titular e suplente para EJA, e suplentes para o Ciclo II e III, e os pais virão à 

escola para convidar os pais para realizarem a eleição. A orientadora comunicou 

que mensalmente haverá uma reunião do conselho Municipal da Educação com a 

participação de um membro da CPA, portanto o nosso calendário de reuniões para 

2013 será elaborado após divulgação das datas das reuniões do conselho 

Municipal, pois ambas ocorrerão no mesmo dia e horário. Ficou combinado com o 

Sr R11 sobre a sua presença no dia 25/02/2013 às 7:00 da manhã para conversar 
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com pais dos ciclos I e II. A P5 ligará para as mães R9, R8 e R15 para combinar 

sobre a reunião (Ata da CPA, 21/02/2013). 

Situação 6: Participação. 

A P5 solicitou que os alunos da CPA discutam com os alunos representantes 

sobrea a conscientização da conservação do nosso espaço e os alunos 

representantes conversem com as turmas. A diretora comentou sobre a infinidade 

de papéis jogados pelo pátio das escolas, a questão da goma de mascar colado 

embaixo da carteira e no chão da sala. A mãe R18 comentou sobre o fato da 

educação dos pais. A diretora sugeriu que na próxima reunião de CPA o Grêmio 

Estudantil esteja presente para resolvermos este problema (Ata da CPA, 

06/06/2013). 

Situação 7: Circularidade. 

Retomando o plano de ação do segmento pais, sugeriram que os próprios pais 

chamem os demais para participarem da escola. Na próxima reunião será 

apresentado o plano de ação dos alunos (Ata da CPA, 22/05/2014). 

Na situação 1 aparece uma cena significativa com a preocupação de uma mãe com 

a presença do lúdico nos processos de ensino, principalmente se considerarmos que a 

EMEF não atende essa faixa de educação infantil e o fato desta etapa da escolarização 

ser alvo de pesquisadores preocupados com aceleração de processos de alfabetização 

em detrimento da brincadeira tão fundamental para o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes.  

Na tentativa de verificar se o tema repercutiu em outras reuniões e se as 

discussões da CPA reverberam nas ações da sala de aula, procurou-se nas Atas 

seguintes a continuidade da discussão e não observou-se um retorno sobre esta questão. 

No entanto, no PPP da escola de 2012 nos registros sobre o eixo do Projeto Pedagógico 

(alfabetização e letramento) há o seguinte registro: 

Algumas de nossas práticas, esmiuçadas. 

As primeiras reuniões de 2012 conversamos, em pequenos grupos 

(numerados de 1 a 8), tendo professores de todos os níveis e 

disciplinas, misturados, sobre o que compõe uma rotina 

alfabetaletradora, de 1º. Ano ao 4º. Termo. 

Ideias:  

(...) Toda semana, os alunos devem participar de jogos, 

coordenados/planejados pelo professor. (Perfeito, o lúdico faz o 

raciocínio se desenvolver tanto... e tão rapidamente!) (PPP, 2012, 

vol.I, p. 35) 
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No PPP de 2013 surgem dois projetos afirmando a importância do lúdico nas suas 

justificativas: Projeto Resgatando o Lúdico e o Projeto Inclusão Teatral. O projeto 

Jardim, que articula as disciplinas de Ciências e Matemática, também cita o lúdico, mas 

como estratégia. Também neste ano são introduzidos nos objetivos para o IV ciclo (8° e 

9° ano) a necessidade de resgatar o lúdico. 

Quando se discute participação discute-se também formas de garantir a 

participação de forma efetiva e legítima, o que remete à situação 3, na qual é exposta a 

preocupação com a formação não só dos educadores como também de funcionários e 

família, compreendendo esta iniciativa como algo que repercute na qualidade do ensino. 

Na situação 2 se confirma a preocupação em oferecer condições para a efetiva 

participação, todos leem os insumos para o plano de ação e trocam experiências. Esta 

situação semelhante foi vivenciada pela pesquisadora quando em 2014 o grupo 

debruçou-se sobre a elaboração do plano de ação. Há também que se registrar que no 

dia em que ocorreu a situação 1, com a presença do supervisor de ensino, tal fato não 

inibiu a mãe de dar sugestão de cunho pedagógico. 

Esta iniciativa não deixa de chamar atenção: como o segmento de 

pais/responsáveis é protagonista nas discussões e nas várias iniciativas da Comissão. 

Isso remete a um aspecto da participação, que esta não se restringe/limita à presença, 

mas a proporcionar condições de fato para a intervenção e colaboração do outro. Mas 

isso só se faz quando a concepção política educacional adotada compreende como 

imprescindível a participação dos diferentes atores para a qualidade do ensino. Parece 

que outro elemento importante é o tempo para amadurecimento de onde e como se quer 

chegar:  

A cada ano a nossa comissão esta mais consolidada. Antes avaliação e 

ação eram trabalhos de professor e gestor, basicamente, agora passam a 

ser de todos (Entrevista OP, 04/06/2014).  

É importante relatar que nos momentos de observação, realizados em 2014, foi 

notada a presença de mães utilizando os computadores na sala de informática e 

realizando aulas de capoeira junto com os alunos. Já se tratou do escopo das 

problematizações apresentadas pelos segmentos, mas sublinha-se o fato de os problemas 

colocados pelos alunos terem tido repercussão nas ações propostas pelos professores.  
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Esses dados somam-se às demais informações constantes das situações do 

capítulo anterior quanto à mobilização dos pais e alunos. 

2) Controle Social 

Na sequência estão situações que representam o Indicador Controle Social. Na 

proposta esse indicador consta como um meio pelo qual se procura obter transparência 

relativa à execução do PPP e outras decisões, assim como para mobilizar os segmentos 

para a participação em circunstâncias variadas. 

Em 2011 já há algumas situações nas quais ocorre o Controle Social. 

As situações que seguem tratam do trabalho da Comissão Própria de Avaliação no 

universo da escola.  

Situação 8: Controle Social 

O início deu-se com a orientadora pedagógica comentando sobre as atas anteriores 

que devem ser lidas e assinadas. Reforçou que a ata da CPA é pública. A OP 

explicou que a ideia para a CPA é que a escola toda fique envolvida com a ação 

desta, trazendo para a CPA alunos representantes de sala. Ficou combinado que a 

CPA fará um painel para expor na escola sobre as discussões. Pessoas que se 

prontificaram a fazer o painel: P2, A3, A1 e P4 (Ata da CPA, 29/06/2011). 

Situação 9: Controle Social, Circularidade, Cooperação e Pacto Vertical 

O pai R11 propôs que uma comissão fosse à secretaria, conversar com o secretário 

da Educação. A diretora informou que o processo da quadra está no gabinete do 

prefeito desde 05 de março/2012, e que a escola tem enviado emails para o 

secretário, o mesmo tem lido, mas não tem respondido. A diretora conversou com 

a secretária e ela disse que aguardará a resposta da mesma. A mãe R8 argumentou 

que o ideal seria a presença do secretário na escola para ver o que realmente está 

acontecendo. O aluno EJA1 disse que a Associação de Amigos do Bairro do 

Viracopos está empenhada em ajudar nessa campanha em prol da quadra da 

escola. A diretora sugeriu que outras associações poderiam também ajudar nessa 

luta (Ata da CPA, 29/03/2012). 

Situação 10: Controle Social. Pacto Vertical. 

A F3 disse que o secretário não tem noção do nosso cotidiano, que uma comissão 

da escola já foi até a secretaria, então o ideal é que ele venha à escola. A diretora 

informou que aguardaremos até dia 04/04/12 um retorno do secretário, se caso 

não obtivermos resposta a escola marcará uma reunião com o secretário. A 

orientadora questionou que do segmento aluno tem interesse em ir: EJA 1, A12, 

A14, A10 e A11. Do segmento do professor: P5, do segmento funcionários: F3. 

Do segmento pais: R11, R8, R12 (Ata da CPA, 29/03/2012). 
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Situação 11: Controle Social, Pacto Vertical, Cooperação. 

A diretora informou sobre a quadra, pois o processo estava no gabinete do 

prefeito. O mesmo assinou o processo, no entanto foi para a secretaria da 

educação, notou-se que a data já foi ultrapassada, o processo encontra-se na 

arquitetura escolar, que deverá retornar para o jurídico e posteriormente será 

encaminhado para as providências cabíveis. Os alunos sugeriram que em forma de 

protesto fizessem uma aula na rua para chamarem a atenção do público. A diretora 

ressaltou que durante a aula isso não seria viável, mas a ideia é bacana. A diretora 

sugeriu que o Grêmio reunisse com o Parlamento Jovem solicitando audiência 

com os vereadores para serem ouvidos. A orientadora pedagógica sugeriu que a 

escola reivindicasse perante o Ministério Público (tema discutido durante o TDC), 

no entanto a diretora salienta que o Ministério Público vai deixar o processo ainda 

mais demorado. Sobre a vinda do secretário à escola achamos que não será viável. 

Ficou acertado que o OP2 irá entrar em contato com o Ministério Público sobre o 

andamento da quadra, solicitar providências (Ata da CPA, 26/04/2012). 

Situação 12: Controle Social 

O P3 alertou que devemos estar atentos para que a obra da quadra seja efetuada 

com material de boa qualidade, e não apenas fazer algo como propaganda política. 

Precisamos estar atentos quanto às campanhas eleitorais. O P3 ficou de marcar 

com o vereador 2 a sua vinda para a escola e devemos exigir que seja concluído o 

projeto original da quadra da escola (Ata da CPA, 10/05/2012). 

Situação 13: Controle Social 

A Diretora apresentou a prestação de conta referente ao 1º trimestre (jan, fev, 

março e abril). Apresentou as notas, explicou que o dinheiro foi gasto com 

produto de limpeza, manutenção, material pedagógico... totalizando o valor de R$ 

34.493,27. A diretora informou que para o próximo semestre virá uma verba e 

torno de R$ 51.974,00, e a escola terá que montar o plano de ação para destinar a 

verba. A diretora apresentou a proposta onde será aplicada a verba. Após passou a 

ata para os presentes assinarem, bem como as prestações de conta. A diretora 

salientou que a conta telefônica da escola é muito alta, devido a maioria dos pais 

terem celular, e não o telefone fixo a conta telefônica da U.E. ultrapassa os 10% 

do valor recebido de verba (Ata da CPA, 10/05/2012). 

Situação 14: Controle Social 

A orientadora pedagógica informou sobre a reunião de pais do período da tarde 

que será após o período de aulas. As reuniões já se iniciaram no dia 27/06 com os 

7ºs anos. A reunião de 1º ao 5º ano será aos sábados. A orientadora passou para a 

elaboração do Regimento da CPA, onde foi apresentado os capítulos. A 

orientadora explicou o que é Regimento e para que serve, ou seja, é um 

documento que regulamenta como ocorrerão as coisas. Por exemplo, a quantidade 

de representantes de cada membro da CPA. O segmento professor tem que ter 

pelo menos três professores, para que haja a representação de cada TDC. O 



172 

segmento aluno é através da eleição dos representantes de classe com o P2. No 

segmento tem que constar tudo o que for relevante: A orientadora leu o capítulo 1º 

que denomina a “Comissão Própria de Avaliação” ligada a SME sem fins 

lucrativos, com sede e foro na cidade de Campinas. O artigo 2º prevê que a CPA 

funcionará por prazo indeterminado. O artigo 3º tem por finalidade: 1) discutir e 

avaliar os problemas da escola; 2) dar sugestões, ideias, opiniões a respeito do 

cotidiano escolar; 3) incentivar a comunidade a se aproximar e a conhecer a 

escola; 4) garantir a representação de todos os segmentos. O P3 sugeriu que no 

Regimento seja colocado em primeiro plano o principal objetivo da CPA que é 

garantir uma escola com qualidade de ensino; 5) dar visibilidade das ações da 

escola para toda a comunidade. O capítulo II refere-se à composição da CPA que 

será composta por: 1) corpo docente – 3 membros titulares e 3 membros 

suplentes: 2) corpo discente – 6 titulares, 6 suplentes. Ficou combinado que 

daremos continuidade ao Regimento na próxima reunião de CPA (Ata da CPA, 

28/06/2012). 

Situação 15: Controle Social, Participação. 

A orientadora passou para a elaboração do Regimento da CPA, onde foi 

apresentado os capítulos. A orientadora explicou o que é Regimento e para que 

serve, ou seja, é um documento que regulamenta como ocorrerão as coisas. Por 

exemplo, a quantidade de representantes de cada membro da CPA. O segmento 

professor tem que ter pelo menos três professores, para que haja a representação 

de cada TDC. O segmento aluno é através da eleição dos representantes de classe 

com o prof. Edson. No segmento tem que constar tudo o que for relevante: A 

orientadora leu o capítulo 1º que denomina a “Comissão Própria de Avaliação” 

ligada a SME sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Campinas. O 

artigo 2º prevê que a CPA funcionará por prazo indeterminado. O artigo 3º tem 

por finalidade: 1) discutir e avaliar os problemas da escola; 2) dar sugestões, 

ideias, opiniões a respeito do cotidiano escolar; 3) incentivar a comunidade a se 

aproximar e a conhecer a escola; 4) garantir a representação de todos os 

segmentos. O professor sugeriu que no Regimento seja colocado em primeiro 

plano o principal objetivo da CPA que é garantir uma escola com qualidade de 

ensino; 5) dar visibilidade das ações da escola para toda a comunidade. O 

capítulo II refere-se à composição da CPA que será composta por: 1) corpo 

docente – 3 membros titulares e 3 membros suplentes: 2) corpo discente – 6 

titulares, 6 suplentes. Ficou combinado que daremos continuidade ao Regimento 

na próxima reunião de CPA. Sem mais nada a tratar dato e assino a presente (Ata 

da CPA, 28/06/2012, grifo meu). 

Situação 16: Controle Social 

A orientadora retomou à escrita do Regimento; explicou que o documento foi 

perdido, pois deu problema no computador. A orientadora reescreveu o 

Regimento a partir da Ata realizada em todas as reuniões. A orientadora deu início 

a leitura do Regimento; lendo o artigo 1º, que consta sobre a denominação de 

Comissão Própria de avaliação: o artigo 2º refere-se à finalidade: I- discutir e 

avaliar os problemas da escola; 2- das sugestões, ideias... 3- incentivar a 

comunidade... 4- garantir a representação de todos os segmentos das discussões 
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que se façam sobre a escola; 5- dar visibilidade às ações da escola para toda a 

comunidade. Releu sobre a composição da CPA sobre o corpo discente que será 

representado por 1 aluno de cada ano (do 5º ano à EJA). Ficou combinado que as 

reuniões de CPA/2013 ocorrerão no período da manhã. A orientadora continuou a 

escrita do Regimento: III) Composição de funcionários: 02 membros titulares e 2 

membros suplentes (funcionários terceirizados ou não); IV- composição de pais: 5 

membros titulares e 5 suplentes (1 pai por ciclo e EJA), (a mãe R8 sugeriu que 

realizasse um café da manhã ou café da tarde para reunir alguns pais para que 

possam discutir sobre a escola; V- composição da equipe gestora: retornou o nº de 

profs sendo que ficou 6 membros titulares e 06 membros suplentes (Ata da CPA, 

09/08/2012). 

Situação 17: Controle Social 

A diretora explicou sobre a quadra, que futuramente a empresa retornará ao 

trabalho da construção, assim que for publicado. Comunicou que a abertura do 

JEM será dia 13/08/2012 no período da manhã. Foi sugerido que durante a 

abertura do JEM fosse distribuído panfletinho explicando que a escola ficou de 

fora do handball porque não tivemos quadra para treinar. A diretora ratificou a 

importância dos pais, professores “administrarem” todo o processo da construção 

da quadra. Comunicou que a escola tem a intenção de fazer uma calçada do lado 

da quadra, o paisagismo, uma pista de atletismo, enfim temos várias ideias para 

melhorar a nossa escola (Ata da CPA, 09/08/2012). 

Situação 18: Controle Social 

A diretora explicou sobre os gastos para manutenção que não devem ultrapassar 

15 mil reais, no entanto a nossa escola está gastando um pouco mais devido ter 

muita manutenção: sendo que 10% da verba mensal é gasto com o telefone; pois a 

maioria dos pais tem celular. A diretora explicou que foi pago Xerox; 

fonoaudióloga que está trabalhando com as crianças (metade); fanfarra (metade); 

eletricista; serralheiro, encanador, iluminação da escola, andaime e há situações 

que houve a necessidade de aluga material: por exemplo escada neste trimestre foi 

gasto R$ 18.785,00, foi passado para os presentes assinarem e a diretora salientou 

que se houver algum questionamento é só perguntar (Ata da CPA, 19/08/2012). 

Situação 19: Controle Social 

Após a explanação de todos a Diretora informou que o processo da Quadra está 

para dar início às obras (Ata da CPA, 23/08/2012). 

Situação 20: Controle Social. Fins compartilhados. 

A orientadora retomou o Regimento lendo-o na íntegra. Todos os presentes 

ouviram atenciosamente a orientadora e o Regimento foi aprovado. %. (Ata da 

CPA, 20/09/2012). 
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Situação 21: Controle Social 

A orientadora informou sobre o material da quadra que chegou e que há mais ou 

menos 15 profissionais trabalhando na construção do piso. A ideia é que a CPA 

quinzenalmente supervisione a construção da quadra, então todos os membros da 

CPA deslocaram-se até a obra, e constataram que há 14 profissionais trabalhando 

(Ata da CPA, 20/09/2012). 

Situação 22: Controle Social 

O Sr R11 questionou se houve a presença dos membros da prefeitura na escola. A 

diretora informou que vieram engenheiros, prof. De Ed. Física para tratarem de 

medidas, verbas. A diretora informou que será gasto pela escola uma boa quantia 

de dinheiro para fazer adequações necessárias para que seja utilizado com mais 

segurança nas aulas de Ed. Física; e para que a quadra possa ser utilizada em 

apresentações dos alunos (Ata da CPA, 22/11/2012). 

Situação 23: Participação. Controle Social. 

A orientadora informou que em 2013 as reuniões da CPA ocorrerão de manhã. Os 

alunos que participarão da CPA serão eleitos na reunião de representantes. Os 

alunos de EJA elegerão o seu membro representante. Haverá continuidade dos 

alunos A11, A15 e A10 representando os 9ºs anos e para os outros anos serão 

eleitos. Os profs serão eleitos durante as reuniões de TBCs. A eleição de 

funcionários será dentro da escola para o cargo de suplente, e para o cargo de 

titular continua a F3 e F4. Para o segmento pais ficou acertado que representando 

o Ciclo II, R15, Ciclo III R14, Ciclo IV R11 e R8. Abre uma vaga para titular 

Ciclo I e uma vaga titular para EJA e para suplência uma vaga para o Ciclo I, uma 

para o Ciclo II, uma para o Ciclo III e uma vaga para EJA (Total 4 suplentes e 2 

titulares). A eleição do segmento pais será realizada na 1ª reunião de pais, pelos 

pais integrantes da CPA (período da manhã: R15, R8 e R14; período da tarde: 

R11). Foi combinado que haverá uma explicação para os pais sobre a CPA e será 

feito um sorteio para a escolha dos membros. A orientadora informou que as aulas 

irão até dia 11/12. A reunião de pais dos 9ºs anos será dia 10/12 e a reunião de 

pais para o restante das turmas será dia 17/12 (Ata da CPA, 06/12/2012). 

Situação 24: Controle Social, Participação. 

Reuniram-se em uma das salas da unidade escolar professores, direção, alunos, 

pais e alunos para a primeira reunião da CPA do ano. A reunião iniciou-se a OP 

apresentando os membros, foi realizada a leitura do regimento. A OP ratificou que 

tanto os titulares e suplentes podem participar das reuniões, mas o voto fica a 

cargo do titular. Foi feito o sorteio para nomear os titulares e suplentes do 

segmento dos pais (Ata da CPA, 20/02/2013).  
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Situação 25: Controle Social. Fins compartilhados. 

A diretora informou sobre as verbas que a escola recebe trimestralmente pelo 

conta escola, pelo PDE e PDDE que são gastos na escola com atividades 

extraclasse, produtos de limpeza, de escritório, de uso do aluno, etc. Com relação 

à quadra A diretora informou que ainda não faremos a festa de inauguração 

porque ainda faltam alguns itens: rampa, trocas de alambrados, água, então a 

escola está gastando para que a quadra possa ser utilizada na sua íntegra. 

Comentou que precisamos fazer um movimento para que seja feito um novo 

muro, urbanizar a rua de fora, fazer um portão grande para que a quadra possa ser 

utilizada no final de semana pela comunidade. Precisa-se fazer a urbanização para 

que a quadra seja utilizada em outros momentos pela comunidade. Será colocado 

som na quadra o que acarretará em gasto para a escola, também será feito um 

palco que será utilizado nas apresentações dos alunos. A diretora informou os 

gastos do 3º trimestre/2012, mencionou que o gasto por telefone mensal é de 1000 

reais, que é um valor muito alto, devido ao número de ligações excessivas para 

celulares. Foi entregue aos membros a documentação referente aos gastos do 

trimestre. (Ata da CPA, 21/02/2013). 

Situação 26: Pacto Vertical. Controle Social. 

A diretora comentou sobre o entorno da quadra, que vieram as respostas da 

secretaria de obras que é “estamos verificando”. Comentou que faremos um 

abaixo assinado, tiraremos fotos dos problemas do portão, da calçada e 

encaminharemos essa documentação para as pessoas certas que possam atender o 

nosso pedido, ou seja, será enviada solicitação para a educação sobre a quadra e o 

muro. Provavelmente, na próxima semana, chamaremos os pais para iniciarmos o 

abaixo assinado. É importante que as pessoas liguem para a ouvidoria reclamando 

da situação, pois a reclamação chega no gabinete do prefeito, o qual encaminha 

para os setores... (Ata da CPA, 04/04/2013). 

Situação 27: Controle Social.  

A diretora apresentou a prestação de contas, o plano de aplicação para o próximo 

semestre, comentou que a verba diminuiu R$ 1.500,00 em virtude da diminuição 

do número de alunos (CPA, 06/06/2013). 

Situação 28: Pacto Vertical. Controle Social. 

A OP enfatizou que as propostas são para que tenhamos maior qualidade de 

ensino. A OP informou que o documento sobre as horas Projeto da escola foi 

entregue ao NAED e ao Supervisor. Informou que em 03 de julho a diretora, a OP 

e o P3 irão conversar com a Secretária da Educação, e que neste momento 

convidarão a secretária para comparecer à escola para participar da reunião da 

CPA (Ata da CPA, 06/06/2013). 
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Analisando estas situações representativas do Indicador Controle Social, verifica-

se que, de fato, o grupo exerceu controle constante das ações e decisões tomadas no 

âmbito da escola. Ao longo das situações expostas identificam-se prestação de contas de 

dados financeiros, de todas as questões que envolveram condições materiais de trabalho, 

encontros realizados, respostas a reivindicações. Além disso, também estiveram 

presentes decisões para mobilização, para reuniões. Verifica-se, ainda, que devido a tais 

prestações de contas, a CPA, à revelia das orientações da SME, assume as atribuições 

do CE. Nota-se também que no Regimento da CPA não é feita nenhuma menção a esta 

dupla função da Comissão. 

Nas situações apresentadas tem-se em evidência o exercício do controle social 

quando são apresentados dados sobre a origem e os valores das verbas recebidas pela 

EMEF e os gastos previstos e quanto ao diagnosticar problemas como: a falta de vagas, 

as salas lotadas, as reformas necessárias no entorno da quadra, o não pagamento das 

horas que sustentam os projetos as soluções apresentadas são no sentido de pressionar 

os órgãos públicos: à ouvidoria: “pois a reclamação chega no gabinete do prefeito, o 

qual encaminha para os setores”, realizar um abaixo assinado, “tirar fotos dos 

problemas do portão, da calçada e encaminharemos essa documentação para as 

pessoas certas que possam atender o nosso pedido”, procurar o NAED, o Supervisor e 

a Secretária da Educação. 

Verifica-se que é muito esporádica a referência a controles ou chamamentos para 

as questões de ensino propriamente dito. Em todas essas situações, e nas demais já 

analisadas esse é um tema que, quando tocado, é em seguida substituído por outro ou 

encaminhado para verificar sugestões.  

3) Regulação 

Regulação é o último indicador a ser apresentado com situações descritivas e 

análise. 

Um conceito fundamental nesta proposta de avaliação é o da Regulação. No 

capítulo anterior chamou-se atenção para a justificativa de Freitas (2005) de que todas 

as forças políticas têm a expectativa de poder pôr em prática algum tipo de indução de 

mudanças, ou regulação. Fica em aberto a forma de fazê-lo, o que sofre alteração em 

função da natureza de cada política em particular. Vejamos como se manifestou, na 

escola, a presença deste Indicador. 
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Nas situações apresentam-se informações que se configuram como aspectos do 

Indicador Regulação no primeiro ano analisado: 2011. 

Situação 29: Regulação 

A orientadora pedagógica informou sobre os preparativos para o seminário que 

ocorrerá em 17/08/11. Será apresentado, no seminário, um relato histórico sobre a 

CPA de cada segmento, sendo que as discussões iniciaram em 2008; e que no 

exato momento estamos discutindo sobre os problemas pedagógicos (Ata da CPA, 

03/08/2011). 

Situação 30: Regulação. Participação.  

Os membros da CPA participaram do debate “Seminário Internacional de 

Avaliação e Políticas Educacionais: Ensaios Contra-Regulatórios em debate” na 

Unisal das 14:00 às 17:30. O seminário foi uma realização do laboratório de 

Estudos descritivos (LOED) da Faculdade de Educação da Unicamp em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Estavam presentes, os 

membros: alunos – A5, A3, A6 e A7; professores – P5, P1 P6 e P3; pais – R4 e 

F1; equipe gestora – Diretora, OP e OP 2. O seminário iniciou com a composição 

da mesa redonda. P7 agradeceu a presença de todos os presentes, fez uma breve 

explanação sobre como ocorreu o evento. Enfatizou que onze escolas apresentarão 

suas CPAs. A P8 também enfatizou a grandiosidade do evento, bem como a 

participação de todos (Ata da CPA, 17/08/2011). 

Situação 31: Regulação. Participação. 

O OP questionou sobre o seminário sobre avaliação institucional. A A6 citou que 

gostou da fala do A5 e da A3 enfatizando a fala destes. O P1 comentou sobre a 

apresentação das escolas que foram muito extensas. A diretora comentou que 

houve pouco tempo para os alunos falarem. Mencionou que a S. chamou os 

alunos, passou instruções e tudo ocorreu muito bem. Comentou também que as 

escolas apresentaram seus projetos (e não era esse o foco, o que acarretou a falta 

de tempo). A CP comentou que na reunião antes do seminário foi passado como 

seria. A P5 disse que faltou uma maior abordagem da palestrante. A F1 e F2 

também comentaram que faltou uma melhor organização. O OP comentou que a 

linguagem da P10 deveria ser mais acessível aos pais e aos alunos. A diretora 

salientou que a linguagem utilizada nessas reuniões deve ser mais cuidadosa para 

que atinja melhor aos alunos e aos pais. A OP comentou que houve muito atraso 

no início do seminário, e que a fala dos nossos alunos foram muito boas, foram 

muito elogiados. A C.P salientou o fato da participação dos alunos em reuniões, 

frisou que a CPA é um método de trabalho que foi copiado do ensino superior. É 

muito importante que haja a participação dos alunos, pais, professores e com isso 

vai adquirindo conhecimento, adquirindo posturas (Ata da CPA, 31/08/2011). 
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Situação 32: Regulação  

A OP informou que a secretaria cancelou a reunião de negociação com a CPA. 

(Ata da CPA, 21/09/2011) 

Situação 33: Regulação, Pacto Vertical. 

Foi dado informe sobre a reunião com o secretário e seus assessores juntamente 

com os representantes da CPA. A A3 acha que ele se comprometeu em vir aqui na 

escola e não veio. A R8 disse que ele se cercou e foi influenciado pela 

representante do NAED, disse que achou que nós estamos fazendo tempestade em 

copo d’água. A F3 disse que dá para entender que eles não conhecem a realidade 

da escola. A R8 disse que as crianças irão sofrer com essa mudança. A diretora 

disse que o secretário falou que o período intermediário é ilegal, foi criado para 

suprir a falta de vagas, porém até hoje não foi construída nenhuma escola. A A3 

disse que ilegal é não ter professor para colocar em sala de aula. A diretora disse 

que é desagradável ainda não termos uma resposta do secretário. A quadra que 

está sendo construída foi paralisada por falta de pagamento. Na semana passada 

foi mandado um e-mail para o secretário dizendo da paralisação da quadra. Na 

quinta-feira passada o secretário, disse a profa, o P3, conversou com o secretário, 

mas ainda não tinha uma resposta. Ontem a diretora conversou com a assessora R. 

e pediu uma decisão, mas nada. Mas para atribuição do cargo de Ed. Especial já 

consta período MT/TN. Estamos entendendo que a não resposta é a resposta. Para 

o ano de 2012, se não tiver uma quadra apropriada os alunos não terão aula de 

Educação Física prática. Com isso, os pais e alunos disseram que irão telefonar na 

Ouvidoria do Município. A R8 pediu aos pais que mandem e-mail ao secretário e 

telefonem diretamente no gabinete. A R7 acha ideal fazer uma manifestação em 

frente a escola. Foi dito que isso terá que ser feito no início do ano. Os pais dão o 

prazo para a quadra estar pronta em 2012. A CPA avaliou que deverá ser enviado 

um e-mail cobrando a decisão e a vinda do secretário e assessores. (Ata da CPA, 

09/11/2011). 

Verifica-se que, em 2011, o que deveria ser parte da Regulação, ou seja, indução 

de mudanças, formulação e criação de condições institucionais, ocorreu apenas nas 

questões de participação, o que já ficou evidenciado nos demais indicadores. Entretanto, 

2011 foi apenas o início dos dados deste indicador; vejamos a situação nos demais anos. 

Situação 34: Regulação. Reflexão sobre a prática, Fins compartilhados 

Nas reuniões de ‘integração’, RPAIs, costumamos alternar o grande grupo, para 

iniciar o PPP e, às vezes, para avaliá-lo, ao grupo segmentado: 1º. A 5º. Ano e 6º. 

A 9º. Ano/EJA, a depender dos objetivos da reunião. Em 2011 foi muito produtiva 

a reunião em que discutimos mais uma vez a rotina de uma escola 

alfabetaletradora, misturando segmentos em cada grupo, sem repetir ano ou 

disciplina. Neste ano e em anos posteriores, estas discussões precisam ser refeitas, 

também levando em consideração as novas diretrizes... (PPP, 2012, p. 68). 
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Situação 35: Regulação, Participação. Circularidade.  

O Orientador Pedagógico informou sobre um curso de formação para os membros 

do Conselho de Escola e para a CPA para todas as regiões. O evento ocorrerá em 

04 de maio, e no primeiro momento será destinado às famílias com o propósito de 

ativar a participação da família nas decisões da escola. O local do evento é o 

Afortepe, terá transporte gratuito, no horário das 9:00 às 12:00. J. informou que 

no 1º momento será falado sobre os colegiados, após uma conversa sobre o que 

está ocorrendo nas escolas. Dependendo do nº de pessoas presentes a ideia é que 

continue outras reuniões em locais centralizados por regiões. As mães R17, R8, 

R22, R20, R18, R15 e R19 demonstraram interesse em participar do evento (Ata 

da CPA, 04/04/2013). 

Situação 36: Regulação, Participação. Circularidade. 

A orientadora relatou aos membros sobre os encontros da CPA que a Rede 

Municipal realizou, sendo que alguns encontros eram gerais e outros por regiões 

do NAED, a partir disso a Rede escreveu o livro intitulado: “A avaliação 

institucional como mediadora da qualidade da qualidade da escola pública”. A OP 

leu o texto da R12 intitulado “O que aprendi na CPA” onde relata toda a sua 

experiência participando das reuniões da CPA. A R12 ressaltou a importância da 

responsabilidade, em participar efetivamente, opinando, questionando e que todos 

que participam possam repassar para as outras pessoas (Ata da CPA, 18/04/2013). 

Situação 37: Regulação, Controle Social 

A OP informou que futuramente ocorrerá a negociação com a Secretária da 

Educação; é momento para levarmos as nossas reivindicações, inclusive a 

instalação do semáforo, e os itens do nosso plano de ação (Ata da CPA 

12/09/2013). 

Situação 38: Regulação, Reflexão sobre a prática, Natureza Processual. Circularidade 

Retomando o plano de ação R24 comentou que fez a tabulação, mas ainda não 

realizou as somas. Comentou que a questão nº 2 não foi bem entendida pelos pais, 

sendo que em algumas situações os pais comentaram a questão (Questão 2: Evitar 

punir seu filho com a não participação na atividade extraclasse). Ficou combinado 

que na próxima reunião as mães trarão a soma da tabulação. O segmento 

funcionários expôs que conversaram com os demais funcionários e todos 

concordaram e trabalham em conjunto em prol da escola. A P3 expôs sobre o 

segmento alunos, realizou uma reunião com os alunos dia 21/10. A A31 comentou 

que dialogou com a sua turma e os mesmos concordaram que tem que haver o 

respeito na sala de aula; no entanto alguns alunos não colaboram. A P3 informou 

que ontem conversou com os alunos das demais salas sobre todos os itens: o A32 

informou que foi lido todos os itens para os alunos e os mesmos concordaram, no 

entanto quando refere-se às atividades fora da escola que todos sejam convidados; 

propuseram refrigerante uma vez por semana; liberação da quadra aos finais de 

semana, informática 1 vez por semana; liberara skate na escola; liberação da 
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quadra no horário do intervalo. No item quatro quando os alunos foram 

questionados sobre o fato de opinarem e perguntarem mais, a turma comentou que 

acha valido, mas desde que o professor esteja disposto a ouvir. Com relação ao 

item 3, que refere ao aluno deixar claro que não entendeu algo em sala de aula 

responderam que também é válido, desde que o professor aja com delicadeza e 

educação (Ata da CPA 24/10/2013). 

Situação 39: Regulação. Reflexão sobre a prática.  

Plano de Trabalho da Comissão Própria de Avaliação. Deixei a autoavaliação 

a cargo dos outros membros da CPA em 2013, mas não posso me eximir de fazer 

um balanço final do nosso trabalho: ainda estamos caminhando lentamente, mas 

sinto que tem sido um trajeto frutífero. Vamos demorar quase uma década pra 

fazer um plano de ação, mas ele será resultado de muitas discussões/socializações 

em cada uma das etapas, validadas por um número significativo de elementos de 

cada um dos segmentos, sobretudo dos pais, porque para os outros segmentos 

almejamos sempre a totalidade e temos conseguido. Ano passado, cada segmento 

se debruçou sobre as questões apontadas por todos (os segmentos, citados entre 

parênteses) que, vimos, continuavam muito atuais e relevantes: menor número de 

alunos em sala de aula (professores); quadro incompleto de professores 

(funcionários); formação continuada para todos os segmentos (equipe gestora); 

melhoria constante da qualidade de ensino (pais) e qualidade das explicações em 

sala de aula (alunos), produzindo o que seriam as suas contribuições. É importante 

deixar claro que cada segmento demandou apenas para si, o que é sempre um 

desafio. Pensaram na CPA e ouviram seus pares, depois, da seguinte forma: 

alunos no conselho de representantes e nas salas de aula; professores nos TDCs, 

gestores e funcionários é fácil ouvir e, finalmente, os pais foram ouvidos por meio 

de um questionário:  

“Enquete para Pais do ciclo I e II  

Nome: _____________________________ Turma:____  

Senhores pais, a nossa CPA (comissão própria de avaliação) continua se reunindo 

e cada segmento (professores, alunos, gestores, pais e funcionários) tem propostas 

sobre como pode contribuir para a continuidade da melhoria de qualidade do 

ensino da escola. A seguir temos propostas pensadas pelas mães da CPA (Raquel, 

Clarice, Celia, Tide e Edna) sobre esta contribuição, para as quais precisamos da 

sua opinião, marcando o que você concorda (sim) em fazer ou discorda (não):  

1. Incentivar seu filho a participar das atividades extra-classe, que são sempre para 

aprendizagem. Sim ___   Não ___  

2. Evitar punir seu filho com a não participação na atividade extra-classe. 

Sim ___  Não___  

3. Ter um caderno para que seu filho escreva ou que apenas fale sobre os livros 

retirados na biblioteca: autor, assunto, que conte um pouco da história para você, 

que filho leia para pai e vice-versa. Sim ___   Não ___  

4. Que os pais e professores tenham um relacionamento próximo e amistoso, que 

consigam se comunicar bem. A boa comunicação entre pais e professores ajuda a 

melhorar o processo de ensino/aprendizagem. Sim ___   Não ___  

5. Que os pais participem das 4 reuniões anuais (1 no início do ano e 3 outras por 

trimestre: maio/junho, set, nov/dez.). Sim ___   Não ___  

6. Que os pais conheçam mais a escola dos seus filhos. Sim ___Não ___  

Obrigada!!!!”  
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Lembrando que, para os pais de alunos dos ciclos III e IV, apenas uma questão (a 

3) mudou: “Reserve um tempo para seu filho, criando uma intimidade com ele, 

para que ele se sinta à vontade para dividir sua vida com você, incluindo a vida 

escolar. Sendo assim, você participa mais da vida dele e fica mais fácil orientá-lo 

no dia-a-dia. Sim ___   Não ___”  

Já não me lembro ao certo, mas naquele momento me arrependi sobremaneira de 

ter tomado a frente e executado o formato final da enquete para as mães, talvez a 

forma de perguntar tenha ficado meio enviesada, talvez elas quisessem perguntar 

de outra forma... enfim, aprendizagens, rs. Quanto à tabulação dos dados, foi feita 

pelas mães que também guardaram os questionários respondidos. Apenas dois 

ficaram comigo... porque preciso responder aos comentários feitos por escrito. 

Aliás, ainda não o fiz...rs.  

Passo agora a citar as ideias surgidas ali na comissão, ideias com as quais todos 

concordaram:  

O segmento aluno propôs:  

• Que os alunos se comprometam a prestar atenção às aulas.  

• Que cuidem da organização em sala de aula: do espaço – distribuição das 

carteiras e limpeza – e dos materiais: trazendo o que é necessário para a aula.  

• Que os alunos deixem claro quando não entenderam algo em sala de aula.  

• Que os alunos opinem e sempre perguntem mais.  

• 4 atividades fora da escola – 1 por trimestre com relatório & afins – e 1 apenas 

para diversão.  

O segmento funcionário propôs:  

• Observar e cuidar dos espaços da escola para que nada atrapalhe no horário das 

aulas, incluindo no horário de intervalo, sempre dialogando com os alunos, 

sempre com respeito de ambas as partes.  

• Incentivar os alunos a estudarem, valorizando o estudo de modo geral. Incentivar 

que façam lição de casa e de classe.  

• Incentivar e participar de programas de reciclagem na escola.  

 O segmento gestor propôs para cada uma das questões:  

• Falta de professor: pressionar as instituições superiores.  

• Número de alunos: brigar para manter os números.  

Resistir ao assédio por novas vagas. Fazer um planejamento cada vez mais bem 

pensando para os próximos anos.  

• Formação: oferecer para os 4 segmentos (excetuando-se os alunos, porque é o 

papel da escola) o que precisam e apresentando outras possibilidades também. 

Duas formações por ano. (Olhando agora acho o número um pouco irreal- - 

podemos começar com uma?)  

• Qualidade das explicações & questões de continuidade da melhoria de 

qualidade: vamos ouvir oficialmente os alunos sobre o seu aprendizado. Promover 

reflexões e trocas de experiência sobre como melhorar cada vez mais a prática de 

ensino.  

Não permitir que mais de uma atividade, de um modo geral, aconteça no mesmo 

dia para evitar dispensar alunos/prejudicar a qualidade da aula dos que ficam.  

Elaborar calendário de atividades. No início do ano, apresentar a proposta do PP 

da escola e a escola. Escola de portas abertas. Apresentar projetos.  

O segmento pais propôs:  

• Sobre atividades pedagógicas fora da escola: que os pais/mães incentivem seus 

filhos a participar das atividades, que são para aprendizagem. Evitar punir os 

filhos usando a não participação deles.  
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• Que os pais/mães tenham um caderno para que seus filhos escrevam ou que 

apenas falem sobre os livros retirados na biblioteca: autor, assunto, contar um 

pouco da história. Assim como devem fazer com tudo o que aprendem. E ou que, 

para o ciclo III e IV: reserve um tempo para seu filho, criando uma intimidade 

com ele, para que ele se sinta à vontade para dividir sua vida com você, incluindo 

a vida escolar. Sendo assim, você participa mais da vida dele e fica mais fácil 

orientá-lo no dia-a-dia. 

• Que os pais e professores tenham um relacionamento próximo e amistoso, que 

consigam se comunicar bem.  

A boa comunicação entre pais e professores ajuda a melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem.  

• Que os pais participem das 4 reuniões anuais (1 no início do ano e outras por 

trimestre: maio/junho, set, nov/dez.)  

• Que os pais conheçam mais a escola dos seus filhos.  

E, finalmente, o que propuseram os professores:  

• Utilizar muitos e diversificados materiais de apoio nas aulas.  

• Acompanhar a realização das atividades pelos alunos.  

• Propor debates.  

• Propor debates inclusive sobre as melhores aulas, estabelecer diálogo, 

estabelecer uma troca com os alunos.  

• Sempre dar e cobrar lição de casa, melhorando as estratégias de correção.  

• Manter diálogo com os professores do reforço.  

Este ano, já com nova formação, a CPA retomou essa produção para, agora sim, 

transformá-la num plano de ação. Como colocar em prática cada uma dessas 

ideias? Preocupando-se em pensar nas evidências, metas, ações, prazos e controle 

social & monitoramento das ações. Apenas os professores já terminaram, mas 

ainda não socializaram todas as propostas na CPA, muito menos nos 3 TDCs. 

Terminar esta etapa e conseguir comunicar e obter apoio do segmento como um 

todo é a nossa tarefa, para todos os grupos. Dessa forma, o plano de ação estará na 

rua! Até o final do ano/calendário, teremos essa missão concluída. 

Já tendo noção do muito trabalho que nos espera, saiba que Plano de Ação 

mesmo, no PP, só em 2015! Aguardem! (PPP, 2014, p. 399-401) 

Nos PPPs estudados de 2009 a 2014, este é um dos itens em comum: Relatório de 

Autoavaliação da CPA. Escolheu-se o de 2014, pois teoricamente tem-se uma CPA com 

mais vivência sobre experiência de participação desta natureza. 

Situação 40: Regulação. Reflexão sobre a prática. Debate de pontos de vista. 

Relatório de autoavaliação da CPA: Em 2013, nossa CPA se reuniu 18 vezes e, 

na última reunião, ocorrida em 05 de dezembro, lembrei de pautar uma 

autoavaliação. Um a um, os membros foram falando: Uma das mães, começou 

declarando que quer voltar a participar no ano que vem! A professora I disse que 

essa foi sua primeira vez na comissão. Destacou as ideias do grupo e o fato da 

comunidade estar aqui. Lembrou que as discussões são feitas aqui e em outros 

lugares e terminou reafirmando que é bom ter a comunidade conosco!  

L, nossa funcionária, e mãe de aluno também, reclamou: não saímos muito daqui 

este ano! Lamentando que não nos deram chances para irmos participar de 
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discussões e eventos a nível central. A SME não nos chamou e nós não criamos 

oportunidades também para irmos.  

K, outra funcionária-mãe, relembra que começou como suplente da L, que 

praticamente se candidatou nas eleições passadas e nos abandonou por um 

tempinho. Declarou animada: gostei muito! Aprendemos muita coisa, parece um 

bicho de 7 cabeças... Tem pai e mãe que fica fora da escola e acha que gente que 

vem ver o que acontece mesmo por aqui, é puxa-saco. C, do segmento mãe, disse 

que já ouviu lá no portão: o que as mães da CPA estão fazendo? Acha que tem 

gente que só tem tempo para criticar. Ela esteve conosco por quase 3 anos e faz 

um balanço: foi muito bom, depois dos contratempos. Sugere que agora tem que 

haver renovação. Como é importante o trabalho que é feito aqui! Termina dizendo 

que nós somos responsáveis pelos filhos delas. I, a professora, volta a falar: 

reclamamos de coisas que faltam. Essa escola tem vida! Tem todos os segmentos 

aqui na CPA. M, aluna, diz que gostou, que participar abriu a sua mente sobre os 

problemas da escola. “Tive mais consciência antes de criticar”. E, como todos 

nós, lembra que gostou também da comida. G, outra aluna, diz que gostou e que 

acha importante o aluno estar sabendo o acontece. Isabela, aluna membro da CPA, 

que é filha da K, fala também: – é interessante passar o que discutimos aqui para 

os outros alunos. P, aluno, agradeceu por terem confiado nele, aprendeu muito 

conosco. Nós é que agradecemos, P! M, o pesquisador, também agradeceu a 

oportunidade. Nos prometeu que em 2014 traria uma cópia da dissertação... mas 

ainda não trouxe! S, nossa diretora, acha que foi a melhor CPA de todos os 

tempos. A frequência é muito importante. Temos o compromisso e as presenças. 

Houve trocas de alunos por vários motivos, mas L e I (as professoras da CPA que 

são também coordenadoras de ciclo) souberam fazer as trocas. Em resumo, a CPA 

nos remete e se alimenta do conselho dos alunos. E, ao mesmo tempo, CE e CPA, 

juntos, nos dão mobilidade e boa representação. Somos festeiros, temos muito a 

comemorar, sempre. Na CPA não poderia ser diferente. Para finalizar, falei das 

nossas reivindicações de final de ano, para as quais contamos com eles: abrir um 

1º. Ano de emergência sem abrir novas vagas, apenas para melhor acolher nossos 

mais de 60 alunos; ter estagiários para o 1º. C e para professoras de arte e 

educação física; do quanto precisamos de verbas extras; da necessidade de ter um 

monitor ou cuidador para o aluno autista que chegará no 1º. ano... Mas, de novo, 

esqueci de fazer um levantamento dos pontos negativos, especificamente... ato 

super falho da minha parte. Vejamos se dou conta disso em dezembro deste ano! 

(PPP, 2014, p. 399). 

Nas situações relatadas há diagnóstico para o planejamento das ações 

pedagógicas; no caso, realizado nas reuniões de balanço do PPP e de planejamento 

docente. Repara-se que o grupo de educadores se referencia no PPP, nas rotinas 

definidas em anos anteriores para se materializar a intenção de ser uma escola 

“alfabetaletradora” e a preocupação em utilizar estratégias de trabalho que favoreçam a 

interdisciplinaridade. É importante informar que no estudo dos planos docentes deste 

ano de 2012 não se encontrou sinal de alterações nos planos de ensino dos professores 

de acordo com as novas diretrizes curriculares; tais mudanças constam no PPP de 2013. 

Compreende-se que o alinhamento das diretrizes curriculares com o PPP e com os 
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planos docentes seja um fator importante para a qualidade das intervenções 

pedagógicas. Cabe assinalar a realização da Reunião Periódica de Avaliação 

Institucional (RPAI); pelo que se evidencia, é um espaço de discussão sobre o PPP da 

escola. Na RPAI de 2011, como foi citada, a discussão foi em torno da 

interdisciplinaridade (PPP, 2011, p. 38). 

Retoma-se a situação 30 que informa sobre a realização de um Seminário 

promovido pela SME no qual o tema central é a Contra-regulação, procurando conhecer 

o significado do termo temos:  

A contra-regulação é caracterizada como uma resistência propositiva 

que cria compromissos ancorados na comunidade mais avançada da 

escola (interna e externa), com vistas a que o serviço público se 

articule com seus usuários para, quando necessário, resistir à 

regulação (contra-regulação) e, quando possível, avançar tanto na sua 

organização como na prestação de serviços da melhor qualidade 

possível (justamente para os que têm mais necessidades), tendo como 

norte a convocação de todos para o processo de transformação social 

(FREITAS, 2005, p. 12) 

Pelas situações expostas, neste capítulo e no anterior, compreende-se que a escola 

utilizou o espaço de participação para colocar em evidência suas necessidades, gerando 

ações contra-regulatórias; aliás, a administração promoveu um Seminário sobre o 

assunto. No entanto, o poder Regulador atuou de forma contumaz. Procurou-se nos 

documentos, por exemplo, conhecer a justificativa para o não fechamento do período 

intermediário de forma gradual, como queria a escola, mas não se encontrou nenhum 

registro.  

Um elemento importante para este estudo é se a AIP, ao entrar na escola, se 

articula também com as questões relativas à aprendizagem, à avaliação e 

encaminhamentos no âmbito pedagógico. Entende-se que, nas situações expostas, há 

poucas evidencias de discussões sobre questões relativas ao ensino e a aprendizagem, 

expressas, por exemplo, nos problemas e ações propostas no Plano de Ação56, conforme 

consta no PPP de 2013, p. 62 e no PPP de 2014, p. 399-404. Porém, apresenta-se a 

percepção da diretora e este respeito:  

                                                           
56 O Plano de Ação seria concluído em dezembro de 2014, pois até o término de PPP 2014 o plano não 

havia sido apresentado a todos de todos os segmentos da escola. “Terminar esta etapa e conseguir 

comunicar e obter apoio do segmento como um todo é a nossa tarefa, para todos os grupos.  Dessa forma, 

o plano de ação estará na rua! Até o final do ano/calendário, teremos essa missão concluída” (PPP, 2014, 

p. 404). No entanto, nas fontes apontadas há o Plano de Ação que seria apresentado para toda escola. 
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Pesquisadora: Considerando que são seis anos desde que se implantou, como essa 

ação política tem reverberado em outros espaços da escola? 

Diretora: Na aprendizagem não consigo ver ainda tão claro, mas espero que a 

gente consiga chegar lá, mas reverbera sim, com certeza. Não com a intensidade 

que a gente gostaria. 

Pesquisadora: A avaliação da sala de aula mudou de alguma forma por conta 

desse processo, ou mesmo como as pessoas veem avaliação na escola. 

Diretora: Mudou um pouco sim. É lento, mas tem mudado. Acho que a gente está 

numa linha tentando mudar (Entrevista Diretora da EMEF, 05/06/2014).  

Entretanto, não se consegue vislumbrar que a diretora perceba por qual razão isso, 

que é o principal foco de toda essa movimentação, ainda não foi alterado. 

Oportuno identificar também a diferença de visão da escola sobre a estrutura do 

PPP e a percepção da assessora de AIP da SME (2014), considerando ser o núcleo de 

todo esse processo: 

“A nomenclatura utilizada no PP é pouco amigável, a lógica, a estrutura 

dos itens colide de frente com o que é a AIP. Parece algo da qualidade total 

das fabricas é muito rígido, frio, não dialoga com o espirito da política de 

AIP: uma coisa (os itens que compõem o corpo do documento) não 

conversa com a outra, entende? Não favorece outro fazer da escola. A rede 

quer outro formato para elaborar o PP, mais amigável. 

Uma coisa que você precisa saber sobre a rede de Campinas, aqui saiu no 

Diário Oficial é cumpra-se. Então é feito o PP nesse formato que não é o 

melhor para ter sintonia com a política de AIP”. (Entrevista Assessora de 

AIP, 05/06/2014). 

A importância do PPP para o grupo escola é uma questão a ser perseguida neste 

estudo, já que conforme postulado a elaboração coletiva deste documento possui grande 

centralidade para o êxito da proposta de AIP. Outro aspecto que coube investigar foi se 

a escola tinha condições, sapiência para elaboração do Plano de Ação. Na entrevista 

realizada com a OP temos certa evidência sobre como a escola recebeu a prescrição da 

SME sobre este intento:  

“Olha, me lembro apenas de uma folhinha (mesmo! rs) com detalhes sobre 

o que deveria conter um plano de ação: evidências do problema, meta, 

ações, formas de monitoramento da ação.... Itens que ainda uso hoje nos 

nossos exercícios de elaboração do plano. No início tivemos muitas 

reuniões de formação com a Profa. Mara de Sordi, mas não me lembro de 

ter feito leituras. Talvez uma...” (Entrevista OP, 26/05/2014)  

Para a diretora, também há lacunas:  

“Sim, acho que isso mesmo, uma folhinha. Outros documentos não.  

Pesquisadora: E a Carta de Princípios? 



186 

Diretora: Não lembro. 

Pesquisadora: E o Plano Municipal de Avaliação Institucional 

Participativa, apresentando os níveis da avaliação institucional, metas, 

objetivos, você tem aqui na escola, ou se recorda? 

Diretora: Não, não lembro. Lembro da discussão mas não do documento, o 

que pode significar nada, pois posso ter esquecido. Só do plano de ação 

mesmo, que fazemos até hoje” (Entrevista Diretora, 05/06/2014). 

Talvez mais importante do que saber se a escola tinha repertório técnico para 

elaborar um Plano de Ação, e em que medida a SME subsidiou a escola, seja verificar 

qual a importância deste instrumento para a realidade escolar, já que é tão comum a 

elaboração de planos que de fato não norteiam as práticas escolares no seu dia a dia. 

Para a OP da EMEF a SME incorre num equívoco pois, 

“A Prefeitura na sua resolução não cola o plano de ação no PP. Avalio que 

a atuação da Comissão que tem que estar sim. Mas o plano de ação não é o 

monitoramento do PP”. (Entrevista OP, 21/11/2013)  

A interlocução com a assessora de AIP da SME fornece outras pistas: por um 

lado, a divergência apontada pela OP parece não existir e, por outro, o que a assessora 

nega que a escola faça é o que ela realmente faz: 

“Mas o nosso foco era esse que acabei de citar e vincular o Plano de Ação 

à CPA e esse trabalho da CPA redundando no PP da escola. 

Esta vinculação do Plano de Ação à CPA, você pode explicar melhor? 

Sim. A avaliação vai avaliar o quê? O Plano de Ação articulado com PP.  

A questão que você levanta de planejamento, metas, indicadores, que está 

expressa no Plano de Avaliação Institucional Participativo, não foi 

priorizado para as escolas” (Entrevista Assessora de AIP, 05/06/2014).  

As situações acima apresentadas lembram o pensamento de Crozier, segundo o 

qual:  

Os subordinados podem ser considerados agentes livres que discutem 

os seus próprios problemas e fazem negociações sobre eles, que não 

só se submetem a uma estrutura de poder, mas também participam 

nessa estrutura (apud LIMA, 2008, p. 18). 

(...) Não há sistemas sociais inteiramente regulados ou controlados. Os 

actores individuais ou coletivos que os compõem não podem jamais 

ser reduzidos a funções abstratas e desencarnadas. São os actores de 

corpo inteiro que, no interior de constrangimentos frequentemente 

muito pesados que lhes são impostos pelo sistema, dispõem de uma 

margem de liberdade que utilizam de forma estratégica nas suas 

interações (apud LIMA, 2008, p. 20).  
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Observa-se que a escola reinterpreta as deliberações da SME à luz do 

acompanhamento, ao que parece constante, que é realizado pelo NAED:  

“É por meio da CPA e o OP, com quem nós temos reuniões semanais sobre 

tudo, tudo da escola e sobre AIP, é claro”. (Entrevista Assessora de AIP, 

05/06/2014).  

Eles são controladores de tudo o que ocorre na escola. 

Outro fato é que a EMEF elabora um Regimento da CPA e o torna público em 20 

de dezembro de 2012 e o anuncia no PPP de 2012 e em 2013 anexa o documento. A 

existência deste documento chama atenção, pois a escola ou a CPA, de acordo com a 

Resolução SME 05/2008 de 06/05/2008 não possui esta incumbência. Esclarecendo: as 

escolas da rede de Campinas possuem dois Regimentos: o Regimento Escolar e o 

Regimento do Conselho de Escola. Para dirimir qualquer dúvida, foi enviado email à 

assessora de AIP da SME perguntando sobre o documento:  

“Além da Regimento da CPA elaborada pela SME, as escolas também 

elaboram uma Regimento normatizando o funcionamento da Comissão? 

Assessora: Não, as escolas não elaboram nenhum Regimento” (email 

enviado em 11/01/2015). 

As situações 32 e 33, assim como outras já listadas, aludem a questões nas quais a 

escola busca efetivar a pactuação com a SME para garantir qualidade no atendimento e 

o faz procurando articular a participação e a atuação política dos segmentos que agem 

na escola. Num estado democrático e num contexto político local no qual o 

empoderamento das pessoas é instado a todo o momento, nada disso é anormal, se não 

fossem os conflitos entre quem prescreve e quem executa a política. Mas só os conflitos 

não explicam as situações, pois em que pese a SME ter, durante anos, planejado de 

forma bastante interessante a implementação da política, no momento de confronto no 

qual o Controle Social é ativado, o Pacto Vertical ou a responsabilidade bilateral 

deveriam atuar, mas o que se percebe é que houve um recuo por parte da SME que 

parece ter recebido a Comissão de forma protocolar. Retomando Freitas, a Regulação 

faz parte de toda ação pública, admite-se essa interpretação e acrescenta-se que a 

política não sendo neutra, há possibilidades de escolhas,  

E é nos momentos em que o serviço público é administrado por 

políticas participativas que se abre a possibilidade para incrementar 

tanto a qualidade do serviço público como a organização dos seus 

trabalhadores com o fim de criar condições para a contra-regulação 

(FREITAS, 2005, p. 914). 
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É plausível supor que quando a SME estabeleceu os trabalhos da CPA no 

pedagógico e não nas questões educacionais que sustentam o pedagógico, ela 

estabeleceu limites para as negociações. A participação, e tudo que ela gera, é suportada 

nos limites da escola. Nos anos pesquisados não há achado que reporte uma ação de 

negociação exitosa da escola com a SME. Pode-se considerar que este é um indicador 

de que este aspecto da política de AIP não foi bem sucedido. 

A experiência de negociação bilateral, entretanto, na percepção da escola se 

apresenta assim:  

Não, teve um ano que a hora que a gente foi falar com o secretário ele já 

estava com saco na lua, percebe? Veja a única negociação que a gente 

tentou fazer, como te citei, sobre o período intermediário foi horrorosa, 

nada ver. Não teve sentido, ignoraram. 

Veja eu falei para a pesquisadora do LOED (Unicamp): “a discussão de 

AIP é só da escola para baixo? A SME, o NAED, que está acima de nós, 

não tem que se autoavaliar também?”. Essa é uma crítica que tenho da 

proposta: que avaliação institucional é essa que não avalia a SME, por que 

ela também é uma instituição, deveria se autoavaliar” (Entrevista Diretora 

da EMEF, 05/06/2014).  

* 

A equipe gestora caracteriza a finalidade da CPA no universo da escola da 

seguinte maneira, para a Orientadora Pedagógica:  

A CPA não é um muro de lamentações e reclamações. O foco é organização 

e funcionamento da escola para melhoria do ensino e pressionamos a SME. 

A CPA é um braço, um aliado do Conselho de Escola, mas não se confunde 

com ele. O CE tem quatro reuniões anuais. A CPA nesse aspecto ela é mais 

executiva e é um lugar de escuta, de discussão (sim da sala de aula também, 

claro) não de decisão. Quem decide é a equipe gestora da escola. 

.(Entrevista OP, 21/11/2013). 

Para a Diretora da EMEF:  

Outra coisa, a CPA é um termo que todos conhecem, você ouve de pai, de 

aluno, de professor, de funcionário: “como foi a reunião da CPA, a CPA 

acha o que disso? Os alunos: mas essa foi tirado na CPA...”. É algo muito 

vivo para a escola e para todo mundo, isso eu tenho certeza. Tem um 

processo aqui na escola que é a representação dos alunos, a eleição na 

sala, no ano/série e estes são indicados e eleitos para CPA, entende? O 

aluno para chegar na CPA ele foi duas vezes eleito, isso alimenta a CPA. 

Mas essa iniciativa (eleição de representantes de alunos) foi de um 

professor que veio mais ou menos junto da CPA. O processo da CPA é lento 

se você quiser fazer de forma coletiva. Você não percebe os alunos? 



189 

Participam, faltam, vem de novo, a gente tem que ir formando, para os 

alunos de onde eles estão é difícil para eles entenderem, é um caminho mas 

a gente está indo sim, eu acredito. (Entrevista Diretora da EMEF, 

05/06/2014).  

Apresentada a caracterização da CPA no entendimento das gestoras, é importante 

conhecer a perspectiva do órgão central sobre os espaços de participação da escola:  

Não, de jeito nenhum. São órgãos, espaços totalmente diferentes. O CE é 

um órgão deliberativo, acima da equipe gestora da escola, que decide seus 

entraves pelo voto, não pelo consenso, pela mediação, inclusive sobre 

questões financeiras da escola, ele fiscaliza e emite parecer, o foco dele é 

na gestão escolar, não no pedagógico, tem uma burocracia legal que tem 

que ser atendida: convocação com no mínimo 48h de antecedência, via 

Correio, mínimo de quatro reuniões ao ano. A CPA é um grupo de trabalho 

para provocar a reflexão da escola, sobre sua função. A CPA monitora o 

Plano de Ação da escola e seu PP. A liga entre as pessoas se dá pelo 

coletivo, pela persuasão, pelo dialogo, pelo convencimento, pelo consenso, 

se vence pela negociação, não pelo voto. Não há suplentes e titulares, pois 

isso não cabe num grupo de trabalho, inclusive já falei com a EMEF que 

você visita a esse respeito. A periodicidade de reuniões é mais frequente 

que o CE, pela própria natureza da CPA, e seu foco é no pedagógico e é 

claro trate também de outras questões relativas à escola. A CPA é o CE 

realizam controle social, mas o CE é que tem a função regulatória. Então, o 

CE tem um caráter mais prestador de contas, não queríamos essa cultura 

para o que estávamos fazendo (implantando a CPA), tínhamos que criar 

outra coisa. Algumas escolas tentaram fazer o CE e CPA juntos, mas não 

deu certo, pela própria dinâmica das coisas. No fundo era uma resistência 

à participação. (Entrevista Assessora de AIP, 05/06/2014) 

Na EMEF a realidade parece estar em conflito com as prescrições:  

Aqui membros da CPA são membros do Conselho por que havia uma 

duplicidade de papeis, o Conselho de Escola é representado pela CPA 

(Entrevista Diretora da EMEF, 05/06/2014).  

O PPP de 2014 esclarece a questão: 

O Conselho da Escola é um órgão que deve discutir o destino das 

verbas, ajudando na confecção do plano de aplicação dos recursos e 

avaliar as planilhas de prestação de contas de todas as verbas. Nas 

reuniões há esclarecimento sobre a origem e uso das verbas e 

discussão sobre as prioridades de obras e compras, sempre levando em 

conta o bom uso dos recursos públicos. Como na nossa escola os 

membros da CPA também fazem parte do Conselho da Escola, as 

discussões sobre a gestão financeira são mais frequentes e 

desburocratizadas, muitas vezes ocorrendo no âmbito desta Comissão, 

que se reúne quinzenalmente. (PPP, 2014, p. 396). 
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De acordo com a assessora de AIP da SME, a materialização dos conceitos está 

para CPA assim como estão para os Encontros de Negociação: 

Quanto aos princípios que defendemos, como a participação, a mediação, a 

busca pelo consenso do grupo esses se materializam na CPA, com o NAED 

há a negociação de patamares de atendimento mediante a devolutiva do PP 

da escola e com a SME durante os encontros de negociação (Entrevista 

Assessora de AIP, 05/06/2014). 

Para a escola a perspectiva se apresenta de outra forma:  

Durante este tempo foram feitas umas 2 ou 3 “negociações” entre CPAs e 

SME – mas eu não tiraria as aspas não, porque era mais um monte de 

pedidos do lado da escola e várias explicações das impossibilidades em 

realizar os pedidos (Entrevista OP, 04/06/2014). 

Lima (2008) argumenta que as decisões administrativas são tomadas imaginando 

que as escolas operam de acordo com o modelo racionalista, isto é, selecionando 

objetivos, implementando programas e avaliando a sua realização excluindo o fato de 

que as organizações escolares possuem também situações de formalidade e de 

informalidade, e que se revelem, além da organização burocrática, uma organização 

anárquica. Traz-se a citação de Arthur E. Wise, que adverte sobre o campo de 

possibilidades no qual a escola pode atuar, fazendo alusão à rede organizacional 

informal: 

O que pode estar errado com o modelo racionalista é que aqueles que 

tentam mudar ou controlar as escolas, por referência a esse modelo, 

estejam implicitamente a basear as suas ações num conjunto de 

assumpções que podem ser diferentes das assumpções, opiniões e 

teorias sob as quais as escolas realmente operam (apud LIMA, 2008, 

p. 26) 

A infidelidade normativa (LIMA, 2011) que se observa nesta situação pode ser 

creditada a certa autonomia da escola existente no plano de execução das ações, mas 

sobretudo ao acúmulo de forças da escola que subverte as normas da burocracia em 

detrimento do seu Projeto. A fidelidade, segundo Lima, estaria vinculada pelos atores da 

escola aos seus objetivos, interesses e estratégias (p. 70). Neste caso, as suas condições 

de trabalho foram as mais fortes razões, aliás algo prometido para a implementação da 

proposta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se originou de inquietações relativas ao poder e a ascendência que 

as políticas de avaliação têm assumido no cenário educacional e da suposição de que é 

necessário pensar em outras formas de avaliar o trabalho pedagógico das escolas, 

superando a responsabilização da escola por agentes externos, como também superando 

os paradigmas e formas tradicionais que a própria escola tem elegido para avaliar e 

conduzir seu projeto pedagógico.  

A vivência de algumas situações com tais princípios levou à inquietação de 

analisar alguma situação sem estar envolvida nela. Assim, teve início a construção do 

projeto aqui transformado na dissertação que ora se encerra. 

Identificada a possibilidade, dada a existência dessa ação na realidade, outro 

aspecto que aqueceu ainda mais a intenção de pesquisar este tema foi o fato de a 

pesquisa bibliográfica constatar que há poucos estudos que focalizam a implementação 

de políticas de AI e menos ainda na educação básica. Existem, sim, em maior 

quantidade, estudos teóricos a respeito deste nível da avaliação educacional e, de forma 

mais detida, na educação superior. 

Esta pesquisa, então, ficou definida com a característica de meta-avaliação por 

buscar avaliar uma ação de avaliação. O estudo da produção permitiu verificar que esse 

contexto avaliativo não se restringe ao tema aqui relatado, pois até meados da década de 

1980 as pesquisas acadêmicas no Brasil restringiam-se a avaliações das políticas à etapa 

de diagnóstico e das propostas educacionais, raramente abrangendo o processo de 

implementação. Restringiam-se, ainda, aos níveis mais altos da decisão, com pouca 

vinculação e atenção aos demais níveis da hierarquia administrativa. Este cenário passa 

a ser modificado por volta da década de 1990, quando a avaliação de políticas, 

programas e projetos sociais e educacionais foi incorporada à agenda governamental. 

O contato com as informações iniciais sobre a ação referida permitiu detectar 

tratar-se de processo ainda em andamento, iniciado em 2009. Assim, essa informação 

auxiliou a definir a problematização delineada ao redor da implantação e, sobretudo, da 

implementação até o ano de 2014 por limite de tempo para que esta dissertação 

estivesse pronta. Tal decisão decorreu do fato de estar em andamento e, efetivamente, 

não poder estabelecer problematização sobre resultados obtidos, sobretudo aqueles 

buscados como os mais importantes que são as alterações nas práticas pedagógicas e 
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melhoria do aprendizado das crianças e jovens. Por isso, a questão central da pesquisa 

ficou explicitada como: o que ocorre quando uma ação política de avaliação 

institucional é implementada em uma instituição escolar, como reagem os sujeitos 

envolvidos e como ela reverbera na gestão escolar e nas práticas de uma escola com 

suas características peculiares. 

A partir dessa definição também foi possível discernir que as propostas de 

avaliação sobre ações políticas tradicionalmente feitas não poderiam ser utilizadas visto 

não estar em busca de resultados finais, mas, sim, buscar compreender como decorria a 

implementação. Foi fundamental, para isso, a opção pela perspectiva da avaliação 

iluminativa para descrição e interpretação do que ocorria. Como uma pesquisa na área 

da educação fundamentada pelas ciências sociais, essa perspectiva e seu fundamento 

socioantropológico, características e conceito de avaliação de não medição ou predição, 

se afigurou adequada para entender como estaria funcionando a ação de avaliação 

institucional, quais e como influíam nessas ações as situações escolares, discernir e 

apresentar os traços mais destacados da proposta na sua concretização e quais os 

aspectos críticos. 

A partir do momento em que se assumiu esta premissa para análise do problema, 

adotou-se três frentes para serem investigadas: o processo de implantação da AIP, o 

processo de implementação da AIP e os eventuais efeitos desta ação de AIP na gestão 

escolar e em outras práticas escolares. Constatou-se a necessidade de descrever o 

processo de implantação para assim estabelecer e compreender as inter-relações com as 

ações de implementação ocorridas na escola. Foi para esse estágio que a perspectiva 

sociológica orientou as leituras teóricas, os procedimentos metodológicos e forneceu 

suporte para as análises.  

Com o campo de investigação definido e com a ajuda do referencial teórico-

metodológico citado, verificou-se, como primeiro passo previsto, a necessidade de 

buscar dados iniciais localizando e analisando documentos provenientes da Secretaria 

Municipal de Educação. Essa consulta documental forneceu um bom embasamento 

sobre o histórico da política de AIP na rede municipal de Campinas por meio do estudo 

das medidas administrativas que foram promovidas para inaugurar esta política, assim 

como, das suas bases conceituais. Estes dados forneceram o delineamento do que a 

política havia realizado de investimento prévio e o que se esperava que a escola 

realizasse. 
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Esse percurso inicial foi importante para a definição das demais etapas e 

procedimentos da pesquisa, pois se tratou de uma experiência investigativa bem 

diferente das demais já vivenciadas. 

A hipótese delineada e orientadora do estudo foi a de que a avaliação institucional 

externa proposta pela Secretaria Municipal de Educação para a rede escolar foi 

implementada na escola, porém com alterações. Tal hipótese decorre dos fundamentos 

da própria avaliação iluminativa e também das leituras realizadas na área da sociologia, 

conforme relatado, pois a realidade nunca se comporta exatamente do modo como 

idealizada.  

O estudo dos documentos da escola possibilitou evidenciar como esta ação 

política de fato se instituiu na escola. Esse estudo levou a selecionar situações dos PPP 

e das Atas das reuniões da CPAs, revelando o trâmite da proposta. Essa análise foi 

baseada nos quatro indicadores.  

Conclui-se que aspectos relativos ao Indicador Circularidade foram observados de 

forma bastante congruentes a uma proposta de AIP, assim, como aspectos relativos ao 

descritor Participação, Natureza processual, Reflexão sobre a prática e Pacto horizontal. 

Popularmente dir-se-ia, não é aqui que mora o perigo. De certa forma, estes estavam sob 

domínio da escola. Neste momento, cabe fazer uma ressalva, o quanto foi importante 

ouvir o conjunto de atores, seja por meio das entrevistas ou das narrativas das Atas da 

CPA. O estudo destas vozes trouxe para o estudo o aguçamento das discussões, o 

desenrolar das complexidades, a possibilidade de olhar o trivial com mais acuidade, e 

ampliar o nível da análise.  

 O Controle Social se materializou no acesso à informação e a canais de 

participação – o que em parte, também estava sob domínio da escola. A outra dimensão 

do Controle Social solicita uma contrapartida que se materializa em um fundamento 

desta política: a mediação, a negociação, a pactuação. E este elemento não dependia 

apenas da escola (da microestrutura), mas da instância superior, que contraditoriamente 

regula a política – e pelo que o estudo demonstrou – com pouca ou nenhuma vontade de 

aceitar a contra-regulação. Neste particular aspecto entre outros, o estudo do conceito de 

Licínio Lima sobre adocracia, formalidade e informalidade trouxe uma contribuição 

importante para identificar os contrapontos existentes entre as formulações das duas 

instâncias e nos discursos de representantes da escola e da SME. 

O indicador Regulação teve menor interferência nas ações, porquanto a 

formulação e criação de condições institucionais para alterar o quadro vigente tiveram 
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certo fôlego, porém não conseguiram induzir efetivamente à mudança. A CPA foi capaz 

de impulsionar a implantação de novos mecanismos apenas iniciais para começar a 

fazer o Plano de Ação, cujo final não foi possível vislumbrar, o que significa ocupar um 

tempo bem longo para tal situação. 

O estudo dos PPPs e das Atas das reuniões da CPA, quando cotejados com o 

conteúdo das entrevistas, trouxe a certeza de que a escola reinterpretou a política de AIP 

por diversas vezes: subvertendo-a, adequando-a e inovando-a sobre a formulação 

inicial. Por exemplo: na forma de organização interna da CPA, com titulares e 

suplentes, decisão por meio do voto, dissolução do CE na CPA, elaboração de 

Regimento da CPA da escola.  

Verificar se a implementação reverberou nos domínios das práticas escolares e da 

gestão escolar permite dizer que se percebe a AIP mobilizando ou impactando muito 

mais aspectos relativos à gestão da escola, abrangendo também questões relativas à 

gestão do pedagógico, como, por exemplo, na formulação dos planos de ação e na 

avaliação do PPP realizados pela CPA, ou ainda, o fato das definições da CPA 

influenciarem as pautas de discussões das formações docentes (TDC e TDI), a 

instituição do Conselho de Alunos e as metas do IDEB, quando foram trazidas para 

junto das demais metas da escola e da AIP.  

No entanto, verificar se a política de AIP reverberou na prática docente se tornou 

um desafio intangível. Seria necessário mobilizar outros esforços nesta pesquisa para 

dar cabo de tal verificação, como por exemplo se debruçar de forma mais detida sobre 

os planos de ensino construídos pelos docentes ao longo dos últimos anos ou, talvez, 

realizar observação da sala de aula. A este respeito pode-se supor pela leitura dos PPPs 

que a concepção de avaliação de aprendizagem constante nos planos de ensino dos 

docentes foi sendo alterada. No entanto, vincular este achado à AIP parece precipitado, 

até mesmo por que houve uma reorientação curricular no mesmo período deste estudo, 

que também pode ter impactado estas reescritas.  

À medida que esta percepção ficou tangível aguçou-se o aprofundamento da 

pesquisa que levou a tentar compreender qual o diferencial dessa escola, em que pese 

seus acertos ou erros políticos, pois acredita-se que, mais do que ter adotado a política 

de AIP a escola a engendrou para dentro da sua cultura escolar. Cultura escolar que 

corresponde à conjugação entre conhecimento teórico e conhecimento adquirido nas 

práticas internas à instituição, envolvendo saberes, valores e modos de agir.  
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Percebe-se que a EMEF possui uma forma de gestão escolar na qual seu discurso 

e suas práticas estão amparadas numa concepção de gestão democrática do espaço 

público, que convive bem e se sente à vontade e confortável com a participação de pais, 

responsáveis e educadores nos espaços e interstícios da escola. Nota-se, no entanto, que 

a política de AIP não inaugurou esta forma de gestão, mas potencializou algo que já 

havia. Percebe-se, por exemplo, que a maneira como a escola assume o PPP, com 

bastante centralidade, já estava dada, embora se possa atribuir este fator em algum grau 

aos investimentos que a administração municipal realizou. É comprobatório desta 

análise que mesmo com o arrefecimento da política ao longo dos anos e mesmo com as 

fortes contradições que ficaram perceptíveis nos momentos de enfrentamento entre a 

SME e a escola, a CPA se fortaleceu. Somado a isso há na equipe gestora da escola um 

perfil político que configura-se como um diferencial: a diretora declara ter forte 

afinidade com os propósitos da gestão democrática e a OP pertence a um grupo de 

pesquisa que tem como temática central a AIP e no grupo que compõe a CPA há um 

professor doutor pela UNESP em políticas públicas. 

Confirmou-se, portanto, a hipótese desta pesquisa, de que a avaliação institucional 

externa proposta pela Secretaria Municipal de Educação vem sendo implementada na 

escola, porém sofrendo alterações devido às características dessa escola que 

reinterpretou aspectos da proposta por meio de caminhos próprios.  

Depreende-se deste estudo que a vida nas escolas extrapola as instâncias de 

regulamentação institucional, não havendo nenhuma dimensão legal ou normativa capaz 

de cercar todos os aspectos que percorrem o dia a dia das escolas. 

Os documentos estudados e as entrevistas realizadas davam pistas de que todos os 

indicadores deveriam se circunscrever à realidade da escola. Mesmo que em 

determinados momentos a política tenha fomentado algo em outra direção, a síntese 

possível é de que a tecnologia de AIP serve ao propósito de empoderamento dos 

sujeitos, é uma possibilidade de avaliação mais amigável do trabalho da escola, 

acredita-se que favoreça propostas preocupadas em democratizar as instituições 

escolares. Mas encontra forte obstáculo na lógica de gerenciamento que rege os 

aparelhos de Estado emanados da própria sociedade neoliberal. Os avanços políticos 

desta e de qualquer proposta de educação com convicções democráticas dependem que 

governos assumam políticas de Estado condizentes e comprometidos com a democracia; 

caso contrário, a responsabilidade por certo verniz democrático nas instituições públicas 
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recairá sobre as instâncias situadas ao largo do poder e sob a responsabilidade de 

lideranças. 

Acredito que é necessário experimentar, ao limite, propostas de avaliação que 

tragam tecnologias suportadas no empoderamento dos educadores e que articulem a 

comunidade local em relação a discutir, propor e decidir sobre a educação que se tem e 

a que se almeja. Se propostas de avaliação cumprirem este papel e quiçá extrapolarem 

para outros domínios, talvez isso signifique que há um campo de possibilidade para a 

resistência, para a contra-regulação e para implementar mudanças numa outra lógica de 

avaliação, o que significará outra forma de pensar a própria Educação Pública. Quanto à 

amplitude do impacto da mudança frente a este investimento – não sei. Essa medição 

não foi o que motivou este estudo. Verificar a Avaliação Institucional como 

possibilidade, sim.  

Se o conjunto de situações estudadas nas Atas da CPA aponta aspectos relativos à 

participação, à cooperação, ao controle social, a circularidade, o processo e os dados 

apontam o quão longe está essa política de AIP, compreendendo que ela se efetiva na 

CPA, no NAED e nas negociações com a SME, de ser um instrumento capaz de 

fortalecer a contra-regulação das escolas ou mesmo romper a responsabilização 

unilateral da escola pela manutenção e desenvolvimento do ensino.  
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ANEXO II: RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA ESCOLA 
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Projeto Pedagógico da escola dos anos de 2009 a 2014. 
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Regimento da CPA da escola. 

Resumo da política de AIP elaborado pela escola. 
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